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สาขาวิิชานิี้ติศึาสตร์  รหััส 40  มุ่งผู้ลิตบัณฑิิตทางกฎีหมายและพัื่ฒนาบุคลากรให้มีควัามร้้ ควัามสามารถุ และ

ประสบการณ์ที�เหมาะสมตามควัามต้องการข้องสังคมในวิัช้าชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับกฎีหมาย รวัมทั�งส่งเสริมการวิัจัยค้นคว้ัา

ทางด้้านกฎีหมายให้กว้ัางข้วัางทันต่อเหตุการณ์และให้บริการทางวัิช้าการแก่สังคมโด้ยการเผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ทางกฎีหมาย 

และให้ควัามช่้วัยเหลือทางกฎีหมายแก่ประช้าช้น เช่้น บริการตอบปัญหากฎีหมาย โครงการกฎีหมายเพืื่�อช้าวับ้าน เป็นต้น

สาข้าวิัช้านิติศาสตร์ เปิด้สอนหลักส้ตรระด้ับบัณฑิิตศึกษา และระด้ับปริญญาตรี เน้นการศึกษาวัิช้ากฎีหมาย 

ในลักษณะต่าง ๆ เพืื่�อนำาไปประกอบอาชี้พื่ทางกฎีหมาย เช่้น ผู้้้พิื่พื่ากษา อัยการ ทนายควัาม นิติกร ที�ปรึกษากฎีหมาย 

เป็นต้น

สำาหรับหลักส้ตรปริญญาตรี สาข้าวิัช้านิติศาสตร์เปิด้สอน

หัลักส้ตรนิี้ติศึาสตรบัณฑิิต รหััส 40124  

สาขาวิิชานิี้ติศึาสตร์มีีวัิตถุุประสงค์์ ดังนีี้�

1. ผู้ลิตบณัฑิิตวิัช้านติิศาสตรที์�มีควัามร้ค้วัามสามารถุและประสบการณที์�เหมาะสมตามควัามตอ้งการข้องสงัคม

2. พัื่ฒนาบุคลากรที�อย้่ในวังอาชี้พื่ที�เกี�ยวัข้้องกับกฎีหมายให้มีควัามร้้ ควัามสามารถุ และประสบการณ์ 

ที�เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพื่สังคม

3. ให้บริการทางวิัช้าการแก่สังคมในร้ปการเผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ทางกฎีหมาย และให้ควัามช่้วัยเหลือทางกฎีหมาย 

ที�จำาเป็นต่อการด้ำารงชี้พื่และหน้าที�การงาน ตลอด้จนให้การศึกษาต่อเนื�องในระดั้บต่าง ๆ

4. ส่งเสริมให้ผู้้้เกี�ยวัข้้องกับวิัช้าชี้พื่กฎีหมายตลอด้จนประช้าช้นทั�วัไปมีควัามสำานึกในควัามยุติธุรรม และ 

คุณธุรรม

ผู้้�ที�สำาเร็จัการศึึกษาในี้สาขาวิิชานี้ิติศึาสตร์ สามารถุประกอบวัิช้าชี้พื่ได้้ทุกอาช้ีพื่ และยังสามารถุเข้้ารับ 

ราช้การได้้ในทุกกระทรวัง ทบวัง กรม เช่้น ผู้้้พิื่พื่ากษา พื่นักงานอัยการ พื่นักงานสอบสวัน ตำารวัจ นายทหารพื่ระธุรรมน้ญ 

นิติกร ปลัด้อำาเภอ หรือประกอบอาชี้พื่อิสระ เช่้น ทนายควัาม ที�ปรึกษากฎีหมาย ตั�งสำานักงานทนายควัาม และสามารถุ

ศึกษาต่อในสำานักอบรมศึกษากฎีหมายแห่งเนติบัณฑิิตยสภา เพืื่�อสอบเป็นเนติบัณฑิิตไทย (น.บ.ท.) ในระดั้บส้งขึ้�น 

ต่อไปได้้ และสามารถุศึกษาต่อในระดั้บที�ส้งขึ้�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ

5) สาขาวิิชานิติศาสตร์  รหััส 40
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คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต

นิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ช่�อปริญญา ช่�อย่อ

นิติศาสตรบัณฑิิต น.บ.
Bachelor of Laws LL.B.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สูาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุณสูมบััติของผูู้้สูมัคร

สาขาวิิชานี้ิติศึาสตร์ 

รหััส 40

นี้ิติศึาสตรบัณฑิิต

รหััส 40124

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้� 

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผ้้่ทีี่�มีีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาชีพื้ หร้ัอการัดำารังชีวิต้ หร้ัอการัเป็ินัผ้้่นัำา 

 สังคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วไม่ีน้ัอยกว่า 5 ปีิ หร้ัอมีีอายุ 

 ไม่ีน้ัอยกว่า25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวัันเปิด้ภาคการศึกษาที�สมัคร โด้ย 

 กรัอกแบบฟอร์ัมี มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพื้ร้ัอมี 

 หลักฐานัปิรัะกอบการัสมีัครัเพ้ื้�อใช้ปิรัะกอบการัพื้ิจารัณ์า 

 รัับเข้้าศึึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 ตามที�กระทรวังศึกษาธิุการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิัช้าชี้พื่เทคนิค (ปวัท.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า หัร่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวัิช้าช้ีพื่ชั้�นส้ง (ปวัส.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า หัร่อ

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้�นใด้ 

 ชั้�นหนึ�งหรือเทียบเท่าทุกสาข้าวิัช้า จากสถุาบันอุด้มศึกษา

 ที�สภามหาวิัทยาลัยรับรอง

 

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอียดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 223-227

สมัีครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบียนัเรีัยนั หน้ัา 228

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบยีนัเรีัยนั หน้ัา 229-230

นัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พื้.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

โครงสูร้างแลัะรายีลัะเอียีดของหลัักสููตร

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต

นิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเท่ี�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเท่ี�	หร็ือ	ปวที.	หร็ือเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�	หร็ือ	ปวสำ.	 

	 หร็ือเทีียบเท่ี�ทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 3–5 ชุดวิชา (18-30 หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 21–23 ชุดวิชา  (126–138 หน่ัวยกิต้)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ*

	 1.1	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   5   ชุดวิิชา (30 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   2   ชุดวิิชา

 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

   และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 -  และเล้อก   3   ชุดวิิชา โดยเล้อกจากกลุ่มวิิชา กลุ่มวิิชาละ 1 ชุดวิิชา ต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

 กลุ่มวิิชาสังคัมศาสต่ร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มวิิชามนุษยศาสต่ร์ี

 10103 ทักษะชี้วิัต 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10164  สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

 1.2	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.

   (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 4 ปี)

  1.2.1  ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

หัมีายเหัตุ * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)
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 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

 1.2.2 ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   4   ชุดวิิชา (24 หน่วิยกิต่)

 -  บัังคัับั   3   ชุดวิิชา

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเล้อก   1   ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร 10162 ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร

	 1.3	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.

  (ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 1.3.1 ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121 อารยธุรรมมนุษย์ 10141 วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต

 1.3.2 ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศและ 

  การีส้�อสารี

 ให้ศ่กษาหมวิดวิิชาศ่กษาทัั่�วิไป   3   ชุดวิิชา (18 หน่วิยกิต่)

 10121  อารยธุรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน  15   ชุดวิิชา

 40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับ        41217  หลักกฎีหมายมหาช้น           41314  กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 2

               กฎีหมายทั�วัไป                              และกฎีหมายรัฐธุรรมน้ญ         41403  กฎีหมายเกี�ยวักับการ

     41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล    41218 กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 1              เปลี�ยนแปลงทางสังคม

              นิติกรรม และหนี�                 41311  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย             41444  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่กฎีหมาย(1)

    41215  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย             ครอบครัวัและมรด้ก               41451  กฎีหมายระหว่ัางประเทศ

              ละเมิด้และทรัพื่ย์สิน            41312  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามแพ่ื่ง 41461  กฎีหมายปกครอง     

    41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติ  41313  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามอาญา 41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ        

             ทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และลหุโทษ                และกฎีหมายลักษณะพื่ยาน             ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

                                                                                                               และหลักธุรรมาภิบาล

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

 วิิชาเฉพาะด้าน   2   ชุดวิิชา 

 โดยเล้อกเร้ียน 2 ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชากฎหมายทัั่�วิไป

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎีหมาย 41402  ระบบกฎีหมายไทยและ

                                                                                                           ต่างประเทศ

 กลุ่มวิิชากฎหมายสังคัม

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก 41404  กฎีหมายแรงงาน          41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

     41318  กฎีหมายเกี�ยวักับสวััสดิ้การสังคม 41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม                                                           

              สาธุารณสุข้ และการแพื่ทย์

 กลุ่มวิิชากฎหมายธุรีกิจ

 41316  กฎีหมายภาษีอากร       41404  กฎีหมายแรงงาน                    41455 กฎีหมายทรัพื่ย์สินทางปัญญา

      41317  กฎีหมายเกี�ยวักับการบังคับคดี้  41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               และกฎีหมายล้มละลาย

 กลุ่มวิิชากฎหมายมหาชน

      41319  กฎีหมายเกี�ยวักับเทคโนโลยี      41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม               41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               สารสนเทศและการสื�อสาร       41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น      41462  กฎีหมายเกี�ยวักับการคลัง

     41320  กฎีหมายเกี�ยวักับที�ดิ้น          41456  การคุ้มครองผู้้้บริโภคและกฎีหมาย         และงบประมาณ

                                                               เกี�ยวักับการแข่้งขั้นทางการค้า

 กลุ่มวิิชากฎหมายอาญาและกรีะบัวินการียุติ่ธรีรีม

      41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก  41431  การบริหารงานยุติธุรรม            41458  อาช้ญากรรมทางธุุรกิจ

 กลุ่มวิิชากฎหมายรีะหว่ิางปรีะเทั่ศ

    41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ 41452  สถุาบันระหว่ัางประเทศ           41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวิัทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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2.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข�วิช�

โครงสูร้างหลัักสููตร
ก. หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6  หน่ัวยกิต้)

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

รัวมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่า 19 ชุดวิชา  (114 หน่ัวยกิต้)
(ใช้้ระยะเวัลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายีลัะเอียีดหลัักสููตร
ก.  หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ* 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวดวิชาเฉพื้าะ 17 ชุดวิชา (102 หน่ัวยกิต้)

 วิิชาแกน   15   ชุดวิิชา

 40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับ        41217  หลักกฎีหมายมหาช้น           41314 กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 2

               กฎีหมายทั�วัไป                              และกฎีหมายรัฐธุรรมน้ญ         41403  กฎีหมายเกี�ยวักับการ

     41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล 41218  กฎีหมายพื่าณิช้ย์และธุุรกิจ 1       เปลี�ยนแปลงทางสังคม

              นิติกรรม และหนี�                 41311  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย           41444  ประสบการณ์วิัช้าชี้พื่กฎีหมาย(1)

    41215  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัย                    ครอบครัวัและมรด้ก      41451  กฎีหมายระหว่ัางประเทศ

              ละเมิด้และทรัพื่ย์สิน         41312  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามแพ่ื่ง  41461  กฎีหมายปกครอง     

    41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติ  41313  กฎีหมายวิัธีุพิื่จารณาควัามอาญา 41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการ        

             ทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และลหุโทษ       และกฎีหมายลักษณะพื่ยาน    ยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น

                                                                                                    และหลักธุรรมาภิบาล

 วิิชาเฉพาะด้าน   2   ชุดวิิชา 

 โดยเล้อกเร้ียน  2  ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาต่่อไปน้�

 กลุ่มวิิชากฎหมายทัั่�วิไป

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎีหมาย 41402  ระบบกฎีหมายไทยและ

                                                                                                           ต่างประเทศ

 กลุ่มวิิชากฎหมายสังคัม

 41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41404  กฎีหมายแรงงาน                     41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

     41318  กฎีหมายเกี�ยวักับสวััสดิ้การสังคม 41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม                                                           

              สาธุารณสุข้ และการแพื่ทย์

หัมีายเหัตุ  * หมีวดวิชาศึึกษาทัี่�วไปิ จัด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ หน้า (4)

 (1) เป็นชุ้ด้วิัช้าที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบียนัเรีัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหล้อไม่ีเกินั 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั�น
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ห
ลักสูตรนิติศาสูตรบัณ

ฑิ
ต (40124)

สูาขาวิชานิติศาสูตร์ (40)

 กลุ่มวิิชากฎหมายธุรีกิจ

 41316  กฎีหมายภาษีอากร         41404  กฎีหมายแรงงาน                    41455 กฎีหมายทรัพื่ย์สินทางปัญญา

      41317  กฎีหมายเกี�ยวักับการบังคับคดี้  41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               และกฎีหมายล้มละลาย

 กลุ่มวิิชากฎหมายมหาชน

      41319  กฎีหมายเกี�ยวักับเทคโนโลยี      41405  กฎีหมายสิ�งแวัด้ล้อม               41460  กฎีหมายเกี�ยวักับการลงทุน

               สารสนเทศและการสื�อสาร       41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น       41462  กฎีหมายเกี�ยวักับการคลัง

     41320  กฎีหมายเกี�ยวักับที�ดิ้น       41456  การคุ้มครองผู้้้บริโภคและกฎีหมาย      และงบประมาณ

                                                               เกี�ยวักับการแข่้งขั้นทางการค้า

 กลุ่มวิิชากฎหมายอาญาและกรีะบัวินการียุติ่ธรีรีม

      41315  การระงับข้้อพิื่พื่าททางเลือก    41431  การบริหารงานยุติธุรรม            41458  อาช้ญากรรมทางธุุรกิจ

 กลุ่มวิิชากฎหมายรีะหว่ิางปรีะเทั่ศ

    41423  กฎีหมายธุุรกิจระหว่ัางประเทศ   41452  สถุาบันระหว่ัางประเทศ           41454  กฎีหมายสิทธิุมนุษยช้น

ค. หมีวดวิชาเล้อกเสรีั 1 ชุดวิชา (6 หน่ัวยกิต้)

สามารถุเลือกศึกษาได้้จากชุ้ด้วิัช้าหรือรายวัชิ้าต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร หรือในหลักส้ตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเวิ�นี้ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุ้ด้วิัช้าประสบการณ์วิัช้าชี้พื่ข้องทุกสาข้าวิัช้า

(2) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุ้ด้วิัช้าบังคับอื�น ๆ ในหลักส้ตรที�เรียน

(3) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีการกำาหนด้คุณสมบัติและทักษะพืื่�นฐานไว้ัโด้ยเฉพื่าะ

(4) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�สภาวิัช้าการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

(5) ชุ้ด้วิัช้าหรือรายวิัช้าที�มีเนื�อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ หรือตามที�สภาวิัช้าชี้พื่หรือองค์กรวิัช้าชี้พื่กำาหนด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จากเอกสารหลักส้ตรการศึกษาข้องสาข้าวิัช้าที�มหาวิัทยาลัยจัด้ส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง

มหาวิัทยาลัยหรือที�เว็ับไซึ่ต์ข้องมหาวัิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิด้สอน→หลักส้ตรปริญญาตรี→	
สาข้าวิัช้า/แข้นงวิัช้า/วิัช้าเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุ้ด้วิัช้าเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุ้ด้วิัช้าในโครงสร้างหลักส้ตรแล้วั ผู้้้สมัครต้้องมีีผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หรือผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจากสถุาบันอื�นที�สอบผ่่านัมีาแล้วไม่ีเกินั 2 ปีิ

นัับถึึงวันัทีี่�ย้�นัผ่ลการัที่ดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถุยื�นผู้ลการทด้สอบควัามร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวลาทีี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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)

สูาขาวิิชานิติศาสูตร์	รหัสู	40
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคต้น		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคต้้นั

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากชุดวิิชาต่่อไปน้�
10111   ภาษาอังกฤษเพืื่�อการสื�อสาร
10161   ภาษาไทยเพืื่�อการสื�อสาร
10162   ภาษาจีนเพืื่�อการสื�อสาร
10163   ภาษาเข้มรเพืื่�อการสื�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

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

เสาร์       28 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย

เสาร์       28 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566   เช้้า

2)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม 

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย

3)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม  

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย

4)  สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศ 

 และการีส้�อสารี

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย

6)  สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าทุั่กสาขาวิิชา

10151  ไทยศึกษา
40101 ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล นิติกรรม และหนี�

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์    29 ม.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์    29 ม.ค. 2566  เช้้า
เสาร์       28 ม.ค. 2566  เช้้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชานิติศาสติร์ (40)

	สูาขาวิิชานิติศาสูตร์	รหัสู	40
โปรแกรมการลังทะเบีัยีนเรียีนของนักศึกษาที�สูมัครเรียีน		

ภาคปลัายี		ปีการศึกษา	2565

หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

1) สำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอ ม.6 หร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า

10151  ไทยศึกษา
40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
และเล้อก  1  ชุดวิิชา จากกลุ่มวิิชาใดวิิชาหน่�งต่่อไปน้�
กลุ่มีวิชาสังคมีศึาสต้ร์ั
10131   สังคมมนุษย์
10152   ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มีวิชามีนุัษยศึาสต้ร์ั
10103   ทักษะชี้วิัต
10121  อารยธุรรมมนุษย์
10164   สังคมและวััฒนธุรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย

2) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต่ถิ่กรีรีม

10121  อารยธุรรมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา
41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น
          และหลักธุรรมาภิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้้า

3) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิทั่. ปรีะเภทั่วิิชาช่างอุต่สาหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม คัหกรีรีม 

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา
41463  องค์ควัามร้้ด้้านกระบวันการยุติธุรรม หลักสิทธิุมนุษยช้น
          และหลักธุรรมาภิบาล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้้า

4) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาพาณิชยกรีรีมหร้ีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต่สาหกรีรีมท่ั่องเท้ั่�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10141  วิัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวัด้ล้อมเพืื่�อชี้วิัต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
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หัลัักสูตรนิติศาสตรบััณฑิิต  รหััส 40124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุดวิชา
ค่าชุดวิชาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วันั/เวลาสอบไล่

สำาหรัับผ้้่สมัีครัภาคปิลาย

5) สำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิส. ปรีะเภทั่วิิชาอุต่สาหกรีรีม อุต่สาหกรีรีมสิ�งทั่อ คัหกรีรีม เกษต่รีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลย้สารีสนเทั่ศ 

 และการีส้�อสารี

10121   อารยธุรรมมนุษย์
10131   สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้้า
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย

6) สำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่า หร้ีอปริีญญาชั�นใดชั�นหน่�งหร้ีอเท้ั่ยบัเท่ั่าทุั่กสาขาวิิชา

40101  ควัามร้้เบื�องต้นเกี�ยวักับกฎีหมายทั�วัไป
41214  กฎีหมายแพ่ื่งว่ัาด้้วัยบุคคล นิติกรรม และหนี�
41216  กฎีหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั�วัไป ควัามผิู้ด้ และ 
   ลหุโทษ

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
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