มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

2

3

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
: น.บ.
LL.B.

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ภาค

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
โดยเลือกชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
ต้น 41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

1

ต้น

ปลาย 41212
41213
41232
ต้น 41311
41321
41322

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2

3

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
โดยเลือกชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ต้น 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปีที่

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

4

ต้น

ภาค

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและกฎหมาย
ล้41451
มละลายกฎหมายระหว่างประเทศ

4

ต้น

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

ต้น

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

5

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 41201 กฎหมายมหาชน

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา
5

ต้น

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
: น.บ.
LL.B.

: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

2

ต้น

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

41201 กฎหมายมหาชน

2

ต้น

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

3

ต้น

ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

3

ต้น

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

กฎหมายล้มละลาย

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ปลาย 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

ปลาย 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

กฎหมายล้มละลาย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
4

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

4

ต้น

41201 กฎหมายมหาชน

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปีที่

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ปลาย 41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา

5

ต้น

5

ต้น

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: นิตศิ าสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Laws Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: น.บ.
LL.B.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
2

ต้น

41201 กฎหมายมหาชน
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ต้น
2

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

3

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

3

ต้น

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

กฎหมายล้มละลาย
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

ปลาย 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

กฎหมายล้มละลาย
41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
4

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

4

ต้น

41201 กฎหมายมหาชน

10131 สังคมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปีที่

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ปลาย 41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
5

หมายเหตุ :

ต้น

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
5

ต้น

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และศิลปกรรม
ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

2

ต้น

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

41201 กฎหมายมหาชน

2

ต้น

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

3

ต้น

ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

3

ต้น

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

กฎหมายล้มละลาย

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ปลาย 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

ปลาย 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กฎหมายล้มละลาย
41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

4

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

4

ต้น

41201 กฎหมายมหาชน

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา

5
หมายเหตุ :

ต้น

5

ต้น

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: นิตศิ าสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Laws Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: น.บ.
LL.B.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

2

ต้น

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

41201 กฎหมายมหาชน
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ต้น
2

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง
3

ต้น

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
3

ต้น

กฎหมายล้มละลาย
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ปลาย 41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

4

ต้น

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กฎหมายล้มละลาย
41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

10121 อารยธรรมมนุษย์

4

ต้น

41201 กฎหมายมหาชน

10131 สังคมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

5
หมายเหตุ :

ต้น

5

ต้น

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: นิตศิ าสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Laws Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: น.บ.
LL.B.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มหี ลักสูตรไม่ต่ากว่า 3 ปี หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

2

ต้น

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

41201 กฎหมายมหาชน

2

ต้น

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

3

ต้น

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายล้มละลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

ต้น

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

กฎหมายล้มละลาย

4

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

3

ต้น

ปลาย 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

41343 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

ต้น

10151 ไทยศึกษา
41201 กฎหมายมหาชน
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปลาย 41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: นิตศิ าสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Laws Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: น.บ.
LL.B.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มหี ลักสูตรไม่ถงึ 3 ปี หรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป
ปลาย 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

2

ต้น

ปลาย 40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิตกิ รรม สัญญา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป

41201 กฎหมายมหาชน

2

ต้น

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

3

ต้น

ปลาย 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

3

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

ต้น

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
41341 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธพี ิจารณาความแพ่ง

กฎหมายล้มละลาย

41342 กฎหมายวิธสี บัญญัติ 2: วิธพี ิจารณาความแพ่งและ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

4

ปลาย 10151
41343
----ต้น 10131
41444

ไทยศึกษา *
กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
สังคมมนุษย์ *
ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย

กฎหมายล้มละลาย

4

ปลาย 41232
41343
41451
ต้น 10151
41201

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายวิธสี บัญญัติ 3: วิธพี ิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศ
ไทยศึกษา *
กฎหมายมหาชน

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ *
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ : * สาขาวิชานิตศิ าสตร์ ขอแนะนาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ และชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา ในภาคการศึกษาพิเศษ เพื่อจะได้สาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ในหลักสูตร
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