มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140001

แขนงวิชา

: 40A -

Flag : 01

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
23 ชุดวิชา ( 138 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140002

แขนงวิชา

: 40A -

Flag : 02

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
( 24 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22 ชุดวิชา ( 132 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140003

แขนงวิชา

: 40A -

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
( 24 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22 ชุดวิชา ( 132 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140004

แขนงวิชา

: 40A -

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปกรรม
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21 ชุดวิชา ( 126 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140005

แขนงวิชา

: 40A -

Flag : 05

ประเภทหลักสูตร

: ปริญญาตรี

ใช้งาน

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21 ชุดวิชา ( 126 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0140006

แขนงวิชา

: 40A -

Flag : 06

: 40124 : หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
: นิตศิ าสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Laws
: น.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
LL.B.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
19 ชุดวิชา ( 114 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 15 ชุดวิชา
40101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตกิ รรม และหนี้
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัตทิ ั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
41312 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
41313 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
41444 ประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย*
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41461 กฎหมายปกครอง
41463 องค์ความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายสังคม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41318 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการแพทย์
41404 กฎหมายแรงงาน
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
41316 กฎหมายภาษีอากร
41317 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41320 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
41315 การระงับข้อพิพาททางเลือก
41431 การบริหารงานยุตธิ รรม
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

Last updated: 22-March-2022

