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5) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40 มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตทางกฎหมายและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของสัังคมในวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมาย รวมทั้้�งส่่งเสริิมการวิิจััยค้้นคว้้า
ทางด้้านกฎหมายให้้กว้้างขวางทัันต่่อเหตุุการณ์์และให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สัังคมโดยการเผยแพร่่ความรู้้�ทางกฎหมาย
และให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายแก่่ประชาชน เช่่น บริิการตอบปััญหากฎหมาย โครงการกฎหมายเพื่่อ� ชาวบ้้าน เป็็นต้้น
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ เปิิดสอนหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา และระดัับปริิญญาตรีี เน้้นการศึึกษาวิิชากฎหมาย
ในลัักษณะต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปประกอบอาชีีพทางกฎหมาย เช่่น ผู้้�พิิพากษา อััยการ ทนายความ นิิติิกร ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
เป็็นต้้น
สำำ�หรัับหลัักสููตรปริิญญาตรีี สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์เปิิดสอน
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.	ผลิิตบััณฑิิตวิิชานิิติศิ าสตร์์ที่่มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถและประสบการณ์์ที่่เ� หมาะสมตามความต้้องการของสัังคม
2.	พััฒนาบุุคลากรที่่�อยู่่�ในวงอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะงานและสภาพสัังคม
3. ให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สัังคมในรููปการเผยแพร่่ความรู้้�ทางกฎหมาย และให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีพและหน้้าที่่�การงาน ตลอดจนให้้การศึึกษาต่่อเนื่่�องในระดัับต่่าง ๆ
4.	ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่่�วไปมีีความสำำ�นึึกในความยุุติิธรรม และ
คุุณธรรม
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ สามารถประกอบวิิชาชีีพได้้ทุุกอาชีีพ และยัังสามารถเข้้ารัับ
ราชการได้้ในทุุกกระทรวง ทบวง กรม เช่่น ผู้้�พิิพากษา พนัักงานอััยการ พนัักงานสอบสวน ตำำ�รวจ นายทหารพระธรรมนููญ
นิิติิกร ปลััดอำำ�เภอ หรืือประกอบอาชีีพอิิสระ เช่่น ทนายความ ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ตั้้�งสำำ�นัักงานทนายความ และสามารถ
ศึึกษาต่่อในสำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา เพื่่�อสอบเป็็นเนติิบััณฑิิตไทย (น.บ.ท.) ในระดัับสููงขึ้้�น
ต่่อไปได้้ และสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา

ชื่่�อย่่อ
น.บ.
LL.B.

นิิติิศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Laws

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์
รหััส 40

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

นิิติิศาสตรบััณฑิิต
รหััส 40124

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�
	สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุ
ไม่่น้้อยกว่่า25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดย
กรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อม
หลัักฐานประกอบการสมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณา
รัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 223-227
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 228
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 229-230

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า  หรืือ ปวท. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ ปวส.
หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3–5	ชุุดวิิชา
(18-30 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา
(102 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21–23	ชุุดวิิชา (126–138 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1.1 สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

1.2 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท.

			(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

		 1.2.1 ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
			 และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกจากกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1.2.2 ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

1.3 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส.
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ

(1)

1.3.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1.3.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
		
การสื่่�อสาร
ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 15 ชุุดวิิชา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
41217 หลัักกฎหมายมหาชน
41314 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 2
กฎหมายทั่่�วไป
และกฎหมายรััฐธรรมนููญ
41403 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล
41218 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 1
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
	นิิติิกรรม และหนี้้�
41311 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
41444 ประสบการณ์์วิิชาชีีพกฎหมาย(1)
41215 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
		
ครอบครััวและมรดก
41451 กฎหมายระหว่่างประเทศ
ละเมิิดและทรััพย์์สิิน
41312 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 41461 กฎหมายปกครอง
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิ 41313 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
	ทั่่�วไป ความผิิด และลหุุโทษ
และกฎหมายลัักษณะพยาน
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และหลัักธรรมาภิิบาล

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืื อ ที่่� เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สููตรที่่� เ ปิิ ด สอน → หลัั ก สููตรปริิ ญ ญาตรีี →
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

วิิชาเฉพาะด้้าน 2 ชุุดวิิชา
โดยเลืือกเรีียน 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชากฎหมายทั่่�วไป
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย 41402 ระบบกฎหมายไทยและ
	ต่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายสัังคม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41404 กฎหมายแรงงาน
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41318 กฎหมายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการสัังคม 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
สาธารณสุุข และการแพทย์์
กลุ่่�มวิิชากฎหมายธุุรกิิจ
41316 กฎหมายภาษีีอากร
41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
41317 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบัังคัับคดีี 41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
และกฎหมายล้้มละลาย
กลุ่่�มวิิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41462 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการคลััง
41320 กฎหมายเกี่่�ยวกัับที่่�ดิิน
41456 การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและกฎหมาย
และงบประมาณ
เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันทางการค้้า
กลุ่่�มวิิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41431 การบริิหารงานยุุติิธรรม
41458 อาชญากรรมทางธุุรกิิจ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายระหว่่างประเทศ
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41452 สถาบัันระหว่่างประเทศ
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124) สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 15 ชุุดวิิชา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
41217
กฎหมายทั่่�วไป
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล
41218
	นิิติิกรรม และหนี้้�
41311
41215 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
ละเมิิดและทรััพย์์สิิน
41312
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิ 41313
	ทั่่�วไป ความผิิด และลหุุโทษ 		

1	ชุุดวิิชา
17	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
19	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(102 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(114 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

17	ชุุดวิิชา

(102 หน่่วยกิิต)

หลัักกฎหมายมหาชน
41314 กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 2
และกฎหมายรััฐธรรมนููญ
41403 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
กฎหมายพาณิิชย์์และธุุรกิิจ 1 		
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วย
41444 ประสบการณ์์วิิชาชีีพกฎหมาย(1)
ครอบครััวและมรดก
41451 กฎหมายระหว่่างประเทศ
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 41461 กฎหมายปกครอง
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ
และกฎหมายลัักษณะพยาน 		ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
		
และหลัักธรรมาภิิบาล

วิิชาเฉพาะด้้าน 2 ชุุดวิิชา
โดยเลืือกเรีียน 2 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชากฎหมายทั่่�วไป
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41401 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย 41402 ระบบกฎหมายไทยและ
	ต่่างประเทศ
กลุ่่�มวิิชากฎหมายสัังคม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41404 กฎหมายแรงงาน
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41318 กฎหมายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการสัังคม 41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
สาธารณสุุข และการแพทย์์

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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กลุ่่�มวิิชากฎหมายธุุรกิิจ
41316 กฎหมายภาษีีอากร
41317 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบัังคัับคดีี
และกฎหมายล้้มละลาย
กลุ่่�มวิิชากฎหมายมหาชน
41319 กฎหมายเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
41320 กฎหมายเกี่่�ยวกัับที่่�ดิิน

227

41404 กฎหมายแรงงาน
41455 กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41460 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

41405 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
41460
41454 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
41462
41456 การคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคและกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันทางการค้้า
กลุ่่�มวิิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม
41315 การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก 41431 การบริิหารงานยุุติิธรรม
41458
กลุ่่�มวิิชากฎหมายระหว่่างประเทศ
41423 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 41452 สถาบัันระหว่่างประเทศ
41454

กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
กฎหมายเกี่่�ยวกัับการคลััง
และงบประมาณ
อาชญากรรมทางธุุรกิิจ
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน

นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (40124)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิชิ าหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

228 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคต้้น  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย

3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
10131 	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
4) 	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566

เช้้า
	บ่่าย
	บ่่าย
เช้้า
	บ่่าย
	บ่่าย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
10131 	สัังคมมนุุษย์์
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
6) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
40101 ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
41214 กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล นิิติิกรรม และหนี้้�

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

229

 สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ รหััส 40

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน  
ภาคปลาย  ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน 1,100 บาท
และหลัักธรรมาภิิบาล

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
40101 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และหลัักธรรมาภิิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

230 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต รหััส 40124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (40)

40101
41214
41216
			

ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป
กฎหมายแพ่่งว่่าด้้วยบุุคคล นิิติิกรรม และหนี้้�
กฎหมายอาญา: ภาคบทบััญญััติิทั่่�วไป ความผิิด และ
ลหุุโทษ

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย

