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1.หลักสูตร
1.1. จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หนวยกิต
1.2. โครงสรางหลักสูตร
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

1. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. กลุมวิชาภาษา

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

4. กลุมอัลกุรอานและศาสนศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

32 หนวยกิต

8 หนวยกิต
ไมนอยกวา

1. กลุมวิชาเอกบังคับ
2. กลุมวิชาเอกเลือกหรือกลุมวิชาโท

106 หนวยกิต
88 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ค .หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

หนวยกิจรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

144 หนวยกิต

1.3. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวน 32 หนวยกิต
1. กลุม วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
1

1.1 กลุม วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บังคับ จํานวน 3 หนวยกิต
GE 219-203 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
Peace Studies
1.2 กลุม วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เลือก จํานวน 3 หนวยกิต
GE 219-201 อิสลามและวิถีการดําเนินชีวิต
3 (3-0-6)
Islam and the Way of Life
GE 219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3 (3-0-6)

Politics and Economic in Society
2. กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
2.1 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับ จํานวน 3 หนวยกิต
GE 219-501 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology

3 (1-4-6)

2.2 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือก จํานวน 3 หนวยกิต
GE 219-502 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั มนุษย
3 (3-0-6)
Sciences Technology and Human
GE 219-601 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Introduction to Statistics

3 (3-0-6)

3. กลุม วิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต
3.1 กลุม วิชาภาษา บังคับ จํานวน 9 หนวยกิต
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

3 (2-2-5)

Thai for Communication 1
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1

3 (2-2-5)

English 1
GE 219-806 ภาษาอังกฤษ 2

3 (2-2-5)

English 2
3.2 กลุม วิชาภาษาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

3 (2-2-5)
2

Thai for Communication 2
GE 219-801 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1

3 (2-2-5)

Arabic for Communication 1
GE 219-802 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2

3 (2-2-5)

Arabic for Communication 2
GE 219-803 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
Malay Language for Communication 1

3 (2-2-5)

GE 219-804 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร 2
Malay Language for Communication 2

3 (2-2-5)

GE 219-807 ภาษาอังกฤษ 3
English 3

3 (2-2-5)

4. กลุม วิชาอัล-กุรอานและศาสนศึกษา จํานวน 8 หนวยกิต
GE 219-301 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
Al-qu’ran for Quality Life Development 1

1 (0-2-1)

GE 219-302 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
Al-qu’ran for Quality Life Development 2

1 (0-2-1)

GE 219-303 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
Al-qu’ran for Quality Life Development 3

1 (0-2-1)

GE 219-304 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
Al-qu’ran for Quality Life Development 4
GE 219-305 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

Al-qu’ran for Quality Life Development 5
GE 219-306 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 6

1 (0-2-1)

Al-qu’ran for Quality Life Development 6
GE 219-307 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 7

1 (0-2-1)

Al-qu’ran for Quality Life Development 7
GE 219-308 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
Al-qu’ran for Quality Life Development 8

1 (0-2-1)

3

GE 219-317 ศาสนาเปรียบเทียบ*1
Comparative Religions

2 (2-0-4)

GE 219-318 บทบาทศาสนาในสังคม*
Role of Religion in Society

2 (2-0-4)

GE 219-319 ศาสนาและวัฒนธรรม*2
Religion and Culture
GE 219-320 ศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน*

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

Religions in Asian
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 106 หนวยกิต
1. กลุม วิชาเอกบังคับ จํานวน 88 หนวยกิต
LA204-101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law

3 (3-0-6)

LA204-102 ทักษะการใชภาษากฎหมาย การคนควา การเขียน และการนําเสนอ
Skill in Legal Language : Research Writing and Presentation

3 (3-0-6)

LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
Introduction to Public Law
LA204-104 นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 1
Comparative Philosophy of Law 1
LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3 (3-0-6)

Constitutional Law
LA204-106 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Juristic Act and Contract
LA204-107 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1

2 (2-0-4)

LA204-108 เอกเทศสัญญา 2

2 (2-0-4)

1

* สําหรับนักศึกษา ที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม สามารถเลือกเรียนรายวิชานี้ เพื่อทดแทนรายวิชาในกลุมวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษาไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
2

* สําหรับนักศึกษา

ที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม สามารถเลือกเรียนรายวิชานี้ เพื่อทดแทนรายวิชาในกลุมวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษาไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

4

Specific Contracts 2
LA204-109 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป
LA204-110
LA204-111
LA204-112
LA204-113

Obligation : General Principles
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
Criminal Law : Offense
กฎหมายระหวางประเทศ
International Law
กฎหมายลักษณะทรัพยสิน

Property Law
LA204-114 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and
Undue Enrichment
LA204-115 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
Security transactions : Real and Personal
LA204-116 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

Bills and Notes Law
LA204-117 กฎหมายลักษณะครอบครัว

3 (3-0-6)

Family Law
LA204-118 ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี

2 (2-0-4)

Judicial System and General Principles of Procedural Law
LA204-119 กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท

3 (3-0-6)

Partnerships and Company Law
LA204-120 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
LA204-121 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
Law of Civil Procedure 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5

LA204-122 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
Law of Civil Procedure 2

3 (3-0-6)

LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1

3 (3-0-6)

LA204-124 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure 2
LA204-125 วิชาชีพใหคําปรึกษาดานกฎหมายและทนายความ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Legal Consultancy and Advocacy
LA204-126 กฎหมายลักษณะพยาน

3 (3-0-6)

Law of Evidence
LA204-127 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

English for Lawyers
LA204-128 กฎหมายปกครอง
Administrative Law

3 (3-0-6)

LA204-129 กฎหมายแรงงาน
Labor Law

3 (3-0-6)

LA204-130 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Laws

3 (3-0-6)

LA204-131 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession

2 (2-0-4)

และใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้ ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและ
สอบผานในรายวิชาดังกลาว โดยการประเมินผลจะเปน S คือ ผาน และ U คือ ไมผาน แตจะไมนําหนวยกิตมา
คํานวณผล
LA204-132 ประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย
Professional Experience in Law

ไมนับหนวยกิต

2. กลุม วิชาโทหรือกลุม วิชาเอกเลือก ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
6

แบบที่ 1. วิชาโท ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนวิชาโท โดย
ศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้น ๆ ทั้ง นี้หากขอกําหนดหลักสูตรวิชาโทของคณะ/
สาขาวิชาใดกําหนดใหศึกษาเกินกวา 18 หนวยกิต นักศึกษาจะตองศึกษาจนครบตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของหลักสูตรวิชาโทของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ ดวย มิฉะนั้นจะตองถือปฏิบัติตามโครงสรางและองคประกอบ
หลักสูตรแบบที่ 2

แบบที่ 2. วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกทางกฎหมาย 18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกของสาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งจะจัดใหมี
การศึกษาความรูเฉพาะดานใน 5 สาขา ดวยกันคือ

1.สาขากฎหมายแพง
1.1 วิชาบังคับเลือก ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
LA204-201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
Laws on Real Estate Development Business
LA204-202 สัมมนากฎหมายแพง 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Seminar in Civil Law 1
LA204-203 การใชและการตีความกฎหมาย

3 (3-0-6)

Application and Interpretation of Laws
LA204-204 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)

Comparative Civil Law
1.2 วิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือกทางกฎหมายอีก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

2. สาขากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ
2.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองศึกษาทุกรายวิชาตอไปนี้ รวม 12 หนวยกิต
LA204-205 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
Law of Public Finance and Taxation

3 (3-0-6)

7

LA204-206 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
Law Concerning Securites and Stock Exchange

3 (3-0-6)

LA204-207 หลักกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Transactions Law

3 (3-0-6)

LA204-208 วิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration

3 (3-0-6)

2.2 วิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือกทางกฎหมายอีก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3. สาขากฎหมายมหาชน
3.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองศึกษาทุกวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต
LA204-209 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
Constitutional Court and Procedure

3 (3-0-6)

LA204-210 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบือ้ งตน
Introduction to Public Economic Laws

3 (3-0-6)

LA204-211 กฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคม
Law On Social Welfare
LA204-212 กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Law Relating to Town and Country Planning and Onstruction
LA204-213 กฎหมายการปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
Law of Local Administration
3.2 วิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือกทางกฎหมายอีก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

4. สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุตธิ รรม
4.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองศึกษาทุกวิชาตอไปนี้ รวม 12 หนวยกิต
LA204-214 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว

3 (3-0-6)

Law of Juvenile Justice and Family
8

LA204-215 สัมมนาปญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Seminar : Problems in Criminal Justice

3 (3-0-6)

LA204-216 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ
Law on Bankruptcy and Business Reorganization

3 (3-0-6)

LA204-217 กฎหมายคุมครองผูบ ริโภค
Consumer Protection Law

3 (3-0-6)

4.2 วิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือกทางกฎหมายอีก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

5. สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
5.1 วิชาบังคับเลือก ใหนกั ศึกษาเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 18 หนวยกิต
LA204-218 กฎหมายอิสลามเบือ้ งตน

3 (3-0-6)

Introduction to Islamic Law
LA204-219 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
Islamic Law of Family

3 (3-0-6)

LA204-220 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
Islamic Law of Inheritance and Will

3 (3-0-6)

LA204-221 กฎหมายอิสลามวาดวยนิติกรรมและสัญญา 1
Islamic Law of Juristic and Contract

3 (3-0-6)

LA204-222 ฟกฮุลอิบาดาต 1
Fiqh Al-I badat 1
LA204-223 กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Islamic Procedure Law
วิชาเลือกทางกฎหมาย กรณีที่นักศึกษายังเลือกวิชาไมครบ 18 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนจาก
รายวิชา ดังตอไปนี้
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LA204-224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบกฎหมายอาเซียน
Introduction to Asian Legal System

3 (3-0-6)

LA204-225 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส
Introduction to French Legal System

3 (3-0-6)

LA204-226 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบือ้ งตน
Introduction of Anglo - American Law
LA204-227 กฎหมายโรมันเบื้องตน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Introduction to Roman Law
LA204-228 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน

3 (3-0-6)

Introduction to German legal System
LA204-229 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายญีป่ ุน

3 (3-0-6)

Introduction to Japanese Law
LA204-230 สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ
Seminar on Law and State Policy on the Disable

3 (3-0-6)

LA204-231 ระบบกฎหมายซีวิลลอว
Civil Law System

3 (3-0-6)

LA204-232 นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 2
Comparative Philosophy of Law 2

2 (2-0-4)

LA204-233 กฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอํานาจรัฐ
Law Relating to Control of the Exercise of State Power

3 (3-0-6)

LA204-234 กฎหมายวาดวยเจาหนาที่ของรัฐ
Law Relating to Public Agents
LA204-235 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Administrative Court and Administrative Court Procedure
LA204-236 กฎหมายภาษีอากร

3 (3-0-6)

Taxation Law
LA204-237 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

3 (3-0-6)

Political Party and Electoral Law
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LA204-238 สัมมนากฎหมายมหาชน
Seminar in Public Law

3 (3-0-6)

LA204-239 กฎหมายรัฐสภา
Law of Parliaments

3 (3-0-6)

LA204-240 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
LA204-241 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Comparative Administrative Law
LA204-242 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

3 (3-0-6)

Law of Conservation of Nature and Environments
LA204-243 สัมมนากฎหมายแพง 2

3 (3-0-6)

Seminar in Civil Law 2
LA204-244 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law

3 (3-0-6)

LA204-245 กฎหมายวาดวยกิจการอิสลามในประเทศไทย
Law of Islamic Affairs in Thailand

3 (3-0-6)

LA204-246 กฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกในอาเซียน
Islamic Law of Family and Inheritance in Asian

3 (3-0-6)

LA204-247 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
Thai Legal History

3 (3-0-6)

LA204-248 สัมมนากฎหมายแพง 3
Seminar in Civil Law 3

3 (3-0-6)

ค. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยไม
ลงเรียนซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
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3. การศึกษาสาขาวิชานิตศิ าสตรเปนวิชาโท
กําหนดใหนักศึกษาตางสาขาวิชาที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเปนวิชาโท นักศึกษาตอง
ศึกษารายวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
LA204-101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law

3 (3-0-6)

LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
Introduction to Public Law

3 (3-0-6)

LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
LA204-106 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Juristic Act and Contract
LA204-109 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

3 (3-0-6)

Obligation : General Principles
LA204-110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

3 (3-0-6)

Criminal Law : General Principles
LA204-113 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
Property Law
LA204-114 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

and Undue Enrichment
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1.4. แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
กลุม วิชา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

การศึกษาทั่วไป GE219-301 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1

1 (0-2-1)

GE219-317 ศาสนาเปรียบเทียบ*

2 (2-0-4)

GE219-501 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (1-4-6)

GE219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

3 (2-2-5)

GE219-805 ภาษาอังกฤษ 1

3 (2-2-5)

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
GE219-201 อิสลามและวิถีการดําเนินชีวิต

3 (3-0-6)

GE219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3 (3-0-6)

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
GE219-502 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับมนุษย

3 (3-0-6)

GE219-602 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6)

วิชาเอกบังคับ LA204-101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
รวม

3 (3-0-6)
19-20
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ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
กลุม วิชา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
การศึกษาทั่วไป GE219-302 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-1)
GE219-318 บทบาทศาสนาในสังคม*
2 (2-0-4)
GE219-806 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
GE219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-801 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-802 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-803 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
3 (2-2-5)
GE219-804 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-807 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
วิชาเอกบังคับ LA204-102 ทักษะการใชภาษากฎหมาย การคนควา การเขียน และการ 3 (3-0-6)
นําเสนอ
LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
LA204-104 นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 1
3 (3-0-6)
LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
รวม
19-20

* รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุม วิชา
รหัสวิชา
การศึกษาทั่วไป GE219-303
GE219-319
วิชาเอกบังคับ LA204-106
LA204-107
LA204-109
LA204-110
LA204-112
LA204-113

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1 (0-2-1)
ศาสนาและวัฒนธรรม*
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
เอกเทศสัญญา 1
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
กฎหมายระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
3 (3-0-6)
รวม
18-19
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุม วิชา
รหัสวิชา
การศึกษาทั่วไป GE219-304
GE219-320
วิชาเอกบังคับ LA204-108
LA204-114
LA204-115
LA204-116
LA204-117
LA204-111
LA204-118

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
1 (0-2-1)
ศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน*
2 (3-0-6)
เอกเทศสัญญา 2
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3 (3-0-6)
ระบบศาลและหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดี
2 (2-0-4)
รวม
19-20

* รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุม วิชา
รหัสวิชา
การศึกษาทั่วไป GE219-203
GE219-305
วิชาเอกบังคับ LA204-119
LA204-120
LA204-121
LA204-123
LA204-125

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
สันติศึกษา
3 (3-0-6)
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-1)
กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษทั
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
วิชาชีพใหคําปรึกษาดานกฎหมายและทนายความ
3 (3-0-6)
รวม
18-19
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
กลุม วิชา
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
การศึกษาทั่วไป GE219-306 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
1 (0-2-1)
วิชาเอกบังคับ LA204-122 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3 (3-0-6)
LA204-124 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
LA204-126 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
LA204-127 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA204-132 ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *
ไมนับ
หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียน วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท จํานวน 6 หนวยกิต
หรือ วิชาโท LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
รวม
18-19
หมายเหตุ * รายวิชา LA204-132 ประสบการณวิช าชีพกฎหมาย เปนวิ ชาเอกบัง คับ ที่นัก ศึ ก ษาตอ ง
ลงทะเบียนเรียนและสอบผานในรายวิชาดังกลาว โดยประเมินผลจะเปน S คือ ผาน และ คือ U
ไมผาน แตจะไมนําหนวยกิตมาคํานวณผล
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุม วิชา
การศึกษาทั่วไป
วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก
หรือ วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
GE219-307 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
1 (0-2-1)
LA204-128 กฎหมายปกครอง
3 (2-0-4)
LA204-129 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
LA204-130 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
3 (3-0-6)
ใหเลือกเรียน วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท จํานวน 6 หนวยกิต
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
ใหเลือกเรียน วิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
รวม
18-19
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุม วิชา
การศึกษาทั่วไป
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
หรือ วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาดวยตัวเอง)
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
GE219-308 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1 (0-2-1)
LA204-131 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
ใหเลือกเรียน วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท จํานวน 6 หนวยกิต
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
ใหเลือกเรียน วิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต
LA204-xxx x x x
x (x-x-x)
รวม
11-12
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1.5. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุม วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE 219–201 อิสลามและวิถีการดําเนินชีวิต
3 (3-0-6)
Islam and the Ways of Life
ศึกษาความหมาย โครงสรางของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ วิถีการปฏิบัติอิสลามใน
ชีวิตประจําวันและผลของการปฏิบัติในเชิงจิตวิญญาณ ระบบตางๆ ในอิสลาม ไดแก ระบบจริยธรรมระบบ
ครอบครัว ระบบกฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง ความหมายของฟก ฮฺและชะรีอะฮฺ กําเนิดและ
พัฒนาการของฟกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟกฮฺในยุคตางๆ รวมทั้งแนวคิด (มัซฮับ) ตางๆ ของฟกฮฺ
GE 219–203 สันติศกึ ษา
3 (3-0-6)
Peace Studies
ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
GE 219-404

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
Politics and Economic in Society
ศึกษาลัท ธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ที่สําคัญความสัม พันธระหวางการเมืองและเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน และศึกษาถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม
2. กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 219-501 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-4-4)
Computer and Information Technology
พื้นฐานเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งในดานฮารดแวรและซอฟตแวร ศึกษาโปรแกรมประยุกต
การจัดระบบสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร บทบาทของคอมพิวเตอรในสังคมปจจุบัน และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรใน
อนาคต รวมถึงการประยุก ตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก รตางๆ ฝกปฏิบัติก ารใชโปรแกรมสําเร็จรูป ที่
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง
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GE 219-502

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั มนุษย
3 (3-0-6)
Sciences Technology and Human
แนวความคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ นับตั้งแตเอกภพ ระบบสุริยะ
โลก สสารกับพลัง งานและสิ่งมีชีวิต ตลอดจนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศองคประกอบของ
รางกายมนุษย ปจจัยในการดํารงชีวิต การปรับใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
GE 219-601

คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Introduction to Mathematics
การคิดคํานวณพื้นฐานที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนของการคิดคํานวณ วิธีการแกโจทย
ตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยอาศัยวิชาคณิตศาสตร เซต หุน ดัชนี ราคา การประกันภัย การคิดคาไฟฟา คา
ประปา และภาษีเงินได สถิติและการบัญชีเบื้องตน
3. กลุม วิชาภาษา
GE 219-702 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 1
3 (2-2-5)
Thai Language for Communication 1
ลักษณะของภาษาไทย ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย หลักการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย
ความหมายหลายนัยของคําภาษาไทย ฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในหนาที่การ
งานใหถูก ตองตามองคประกอบและหลักการใชภาษาไทย การฟง เพื่อจับ ใจความและตีความ การพูดใน
สถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตัว การพูดใหความรู การพูดชัก จู งใจ การสัม ภาษณ การโตวาที การ
อภิปรายแบบตาง ๆ การอานเพื่อเขาถึงคานิยมและแนวคิดของงานเขียนหรือสิ่งพิมพประเภทตางๆ รวมทั้งการ
เขียนสื่อสารทางราชการและธุรกิจ
GE 219-703

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 2
3 (2-2-5)
Thai Language for Communication 2
การฝกทักษะดานการอานในเชิงวิจารณและวิจักขณ ทักษะการเขียนในงานเชิงวิชาการที่สําคัญใน
ระดับอุดมศึกษา การใชคํา คําทับศัพท เครื่องหมายวรรคตอน การเรียบเรียบประโยค ระดับภาษา การวาง
โครงเรื่อง การเขียนยอหนา คํานํา บทสรุป การเขียนรายงานเชิงวิชา บทความ รายงานทางวิชาการและการ
เรียบเรียงเนื้อหาในโครงรางปญหาพิเศษ
GE 219-801

ภาษาอาหรับเพือ่ การสือ่ สาร 1
3 (2-2-5)
Arabic for Communication 1
การฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอาหรับ ตามโครงสรางของประโยคพื้นฐาน โดยเนน
การสนทนาภาษาอาหรับที่ใชในชีวิตประจําวัน
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GE 219-801

ภาษาอาหรับเพือ่ การสือ่ สาร 2
3 (2-2-5)
Arabic for Communication 2
การฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอาหรับ ในบริบทโครงสรางของประโยคซับซอนมาก
ขึ้น และการฝกสํานวนภาษาอาหรับในระดับสูงขึ้นที่ใชสอื่ สารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
GE 219-803

ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สาร 1
3 (2-2-5)
Malay Language for Communication 1
การฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษามลายู ตามโครงสรางของประโยชนพื้นฐานและการฝก
สํานวนภาษามลายูที่ใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
GE 219-804

ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สาร 2
3 (2-2-5)
Malay Language for Communication 2
การฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษามลายู ในบริบทโครงสรางของประโยชนซับซอนมาก
ขึ้นและการฝกสํานวนภาษามลายูในระดับที่สูงขึ้นที่ใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
GE 219-805

ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
English 1
ศึกษาการฟงและการพูด ศึกษาและฝกฝนทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การอาน ศึกษาทักษะการอานเบื้องตน การอานอยางคราว ๆ และการเดาความหมายของคําศัพทจากประโยค
ไวยากรณ ศึกษาและฝกฝนไวยากรณพื้นฐาน เชน โครงสรางของประโยคและกาล รวมทั้งการเขียน
พื้นฐานโดยใชไวยากรณที่เรียน
GE 219-806

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English 2
ศึก ษาการฟง และการพูด ศึ ก ษาและฝก ฝนทัก ษะการฟ ง เชน การฟง เพื่อ จับ ความคิดหลัก และ
รายละเอียดการจดบันทึก ฝกฝนทักษะการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณตาง ๆ การขอและใหคําแนะนําและ
บอกทิศทาง การถามและบอกวิธีใชสิ่งตาง ๆ ศึกษาสํานวนในการคาดคะเนหรือคาดการณ
การอาน ฝก ใหรูจักวิธีการใชพจนานุกรมไดอยางถูกตองรวดเร็วและศึกษาที่ม าของคําศัพท เพื่อ
นําไปใชในการเดาและแปลความหมายของศัพท
ไวยากรณ ศึกษากฎไวยากรณ เชน วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใชไวยากรณที่เรียน
GE 219-807 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
English 3
การฟงและการพูด ศึกษาและฝกฝนทักษะการฟงบทสนทนาและบทพูดคนเดียวที่ยาวขึ้น และทักษะ
การพูดโดยขอสนทนาที่ซับซอนมากขึ้น การอานและการศึกษาทักษะการอาน เชน การหาประโยคสนับสนุน
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และความคิดหลักไวยากรณ ฝกเขียนอนุเฉทชั้นสูง โดยเนนความถูกตองดานไวยากรณ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอนและภาษาที่สละสลวย ศึกษาชนิดของอนุเฉท เชน พรรณนาเปรียบเทียบ
4. กลุม วิชาอัล-กุรอานและศาสนศึกษา
GE 219-301 อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 1
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 1
ฝกปฏิบัติการอานและการเขียนอัลกุรอานรอซัมอุซมานีย จากซูเราะหอัลบากอเราะห ยุซอที่ 1 ถึงซู
เราะหอัลกะฮฺฟฺ ยุซอที่ 15 เพื่อใหสามารถอานไดอยางถูกตอง คลองแคลว และนําไปประกอบศาสนกิจใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
GE 219-302 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 2
ฝกปฏิบัติการอานและการเขียนอัลกุรอานรอซัมอุซมานีย จากซูเราะหอัลกะฮฺฟฺ ยุซอที่ 15 ถึงซูเราะห
อันนาส ยุซอที่ 30 ศึกษาคําตางๆ ที่ควรสังเกตและตองระมัดระวังในการอานอัลกุรอานตามสายรายงาน หัฟศ
บินอาศิม เพื่อใหสามารถอานไดอยางถูกตอง คลองแคลว และนําไปประกอบศาสนกิจในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
GE 219-303

อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 3
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 3
ศึกษาความสําคัญกฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) ความประเสริฐและมารยาทของการ
อานอัลกุรอาน กฎการอานอิซติอาซะฮฺ และบัซมะละฮฺ ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาตัจญวีด ศึกษาเรื่อง หุ
กมของนูนและมีมซากินะฮฺ การหนวงเสียง (ฆุนนะห) และหุกมของลาม มโนทัศน ความหมายโดยสรุปของซู
เราะฮฺ อัน นาส ถึง ซูเ ราะหอัซ ซัม ซฺ การฝก ปฏิบัติก ารอา น การทองจํา ตลอดจนการเขียนและการแปล
ความหมายโดยสรุปของซูเราะห เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 219-304

อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 4
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 4
ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) เรื่องหุกมของมัดและแขนงของมัด อลิฟที่คงที่
เวลาอานหยุดเเละจะถูกตัดออกในเวลาอานตอเนื่อง มโนทัศน ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอัลบาลัด ถึงซู
เราะห อัลมูฏอฟฟน การฝกปฏิบัติการอาน การทองจํา ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุป
ของซูเราะห เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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GE 219-305 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 5
ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) แหลงออกเสียงและคุณลักษณะของพยัญชนะ มโน
ทัศน ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอัลอินฟตอรถึงซูเราะหอัลมุรซะลาตการฝกปฏิบัติการอาน การทองจํา
ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 219-306

อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 6
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 6
ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) เรื่องหุกมของการอานเสียงหนาหรือสูง(อัตตัฟคีม)
และการอานเสียงบางหรือต่ํา (อัตตัรกีก) มโนทัศน ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอัลอินซานถึงซูเราะหอัลมุ
ซัมมิล การฝกปฏิบัติการอาน การทองจํา ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห
เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 219-307

อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 7
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 7
ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) เรื่องหุกมของ อัลอิดฆอมและแขนงของอิดฆอม
และเรื่อง ฮัมซะฮฺ วะศอล มโนทัศน ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอัลญินถึงซูเราะหอัลมะอาริจญ การฝก
ปฏิบัติการอาน การทองจํา ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห เพื่อสามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 219-308

อัลกุรอานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ 8
1 (0-2-1)
Al-qu’ran for Quality Life Development 8
ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการอาน (ตัจญวีด) ศึกษาตัจญวีดเรื่องการอานหยุด (อัลวักฟู) และการ
อานแบบตอเนื่อง (อัลอิบติดาอฺ) มโนทัศน ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺอัลฮากกอฮฺ อัลกอลัม และซูเราะห
อัลมุลก การฝกปฏิบัติการอาน การทองจํา ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห
เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 219-317

ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
Comparative Religions
หลักการของศาสนาตางๆ ที่สําคัญของโลก ความเหมือนและความตางในเรื่องศาสดา คัมภีร พิธีกรรม
นิกาย คําสอน จุดมุงหมายสูงสุดและขอปฏิบัติที่นําไปสูจุดมุงหมายสูงสุด ประเด็นถกเถียงรวมสมัยเกี่ยวกับ
ศาสนา
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GE 219-318

บทบาทศาสนาในสังคม
2 (2-0-4)
Role of Religion in Social
ศึกษาฐานะและบทบาทของศาสนาในสังคม ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่มีตอความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติ
GE 219-319

ศาสนาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
Religion and Culture
ศึกษาระบบ ความเชื่อ คติชาวบาน อิทธิพล บทบาท หนาที่ของศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาการของ
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะศาสนาสําคัญในปจจุบัน
GE 219-320

ศาสนาในกลุม ประเทศอาเซียน
2 (2-0-4)
Religions in Asian
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา สภาพ บทบาทและอิทธิพลของศาสนาและผูที่นับถือศาสนาที่สําคัญในประเทศ
กลุมอาเซียน
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ข. กลุม วิชาเฉพาะ
1. กลุม วิชาเอกบังคับ
LA204-101 ความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Law
ขอบเขตของวิชานิติศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชานิติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น ระบบกฎหมาย
ความหมายความเปนมาและบอเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมูของกฎหมาย ขอความคิดพื้นฐานทาง
กฎหมาย เชน สิทธิ หนาที่ ความรับผิด ขอบเขตการใชสิทธิ เชน การใชสิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้ง
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยบรรพ 1 อันเปนความรูพื้นฐานของระบบกฎหมายไทย
โดยเฉพาะหลักกฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม ทรัพยสิน และกฎหมายลักษณะบุคคล โดยเริ่มตั้งแตการ
เริ่มตนและการสิ้นสุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลําเนา รวมทั้งนิติบุคคล
LA204-102

ทักษะการใชภาษากฎหมาย : การคนควา การเขียน และการนําเสนอ 3 (3-0-6)
Skill in Legal Language : Research Writing and Presentation
แนวทางวิธีการสําหรับการศึกษากฎหมาย ความเขาใจและความสามารถในการแยกแยะแหลงขอมูลที่
สําคัญสําหรับใชในการศึกษา ฝกฝนการอาน การวิเคราะหขอมูลเพื่อจับประเด็นที่เปนสาระสําคัญ การโตเถียง
วิพากษวิจารณ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางนิติศาสตร รวมตลอดถึงการแสดงความเห็นของตนเอง
ฝกฝนการเขียนเรียบเรียง และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา ควบคูไปกับการศึกษาแนวคิดและหลัก
จริยธรรมในการใชกฎหมาย
LA204-103

หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Introduction to Public Law
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบ และรูปของรัฐ การเปนนิติบุคคลและสถาบัน
ตางๆ ของรัฐความหมายและความจําเปนของการปกครอง โดยกฎหมายความเปนมาและวัฒนาการของระบบ
กฎหมายมหาชนขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนบอเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด
และนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน
LA204-104

นิตปิ รัชญาเปรียบเทียบ 1
3 (3-0-6)
Comparative Philosophy of Law 1
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐาน
แหงกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลาม
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LA204-105

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Law
ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญองคการตางๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่
สําคัญๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ เชน ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ ทฤษฎี Judicial Reviews รวมทั้งปรัชญาของ
แนวความคิดตางๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ
LA204-106

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา
3 (3-0-6)
Juristic Act and Contract
หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรม หลักทั่วไปวาดวยสัญญา ความสามารถของบุคคล ผลของความเปน
โมฆียกรรมโมฆกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับสัญญาตามที่
ปรากฏในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโ ภคกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือกฎหมายพิเศษอื่นรวมตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับหลักกฎหมายสัญญาใน
ปจจุบัน
LA204-107

เอกเทศสัญญา 1
2 (2-0-4)
Specific Contracts 1
หลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย และเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตลอดจนกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิผูซื้อ ผูเชาซื้อ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค และตามที่ปรากฏในกฎหมายอื่น
LA204-108

เอกเทศสัญญา 2
2 (2-0-4)
Specific Contracts 2
หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย จางทําของ รับขน และหลักกฎหมายลักษณะ
ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึงกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต
LA204-109

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Obligation : General Principles
หลัก ทั่วไปแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย รวมตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับ หลัก
กฎหมายลักษณะหนี้ในปจจุบัน
LA204-110

กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
Criminal Law : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

3 (3-0-6)
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LA204-111

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
Criminal Law : Offense
วิชาบังคับกอน: เคยศึกษารายวิชา LA204-110 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3

3 (3-0-6)

LA204-112

กฎหมายระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Law
ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวางประเทศ บอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ และสถานะของปจเจกชน
ตามกฎหมายระหวางประเทศกฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ
ความรับผิดชอบของรัฐความสัมพันธทางทูตและกงสุล ระบอบกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับอาณาบริเวณ
ตางๆ นิติสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกฎหมาย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับ สิ่ง แวดลอม การระงับขอพิพาทระหวางประเทศสงคราม และการใชกําลัง ใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ
ในลักษณะระหวางประเทศในทุกดาน และสถานภาพของบุคคลในทางระหวางประเทศ กฎเกณฑวาดวยการ
ขัดกันแหงกฎหมาย และวิธีการระงับขอพิพาทของบุคคลในทางระหวางประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวา
ดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคนตางดาว และอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
LA204-113

กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ
3 (3-0-6)
Property Law
หลักกฎหมายลักษณะทรัพยสิน ทั้งที่ปรากฏในตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ

บรรพ 4
LA204-114

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได
3 (3-0-6)
Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
รวมตลอดถึงหลักกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายพิเศษอื่นๆ เชน กฎหมายวาดวยความรับ
ผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพปญหาการใชบังคับกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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LA204-115

กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2 (2-0-4)
Security transactions : Real and Personal
หลักกฎหมาย ลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3

LA204-116

กฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน
3 (3-0-6)
Bills and Notes Law
หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และศึก ษากฎหมายวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
LA204-117

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
แนวคิดและหลักการสําคัญของสถาบันครอบครัวและความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว หลัก
กฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตามกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวของ
LA204-118

ระบบศาลและหลักทัว่ ไปวาดวยวิธพี จิ ารณาคดี
2 (2-0-4)
Judicial System and General Principles of Procedural Law
รูปแบบการจัดองคกรของศาล อํานาจของศาลตางๆ และอํานาจของผูพิพากษา กลไกการชี้ขาดการ
ขัดกันแหงอํานาจศาล และหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาความ
LA204-119

กฎหมายลักษณะหุน สวน-บริษทั
3 (3-0-6)
Partnerships and Company Law
หลักกฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมหาชนจํากัด
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน ตลอดจนองคกรธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
LA204-120

กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6

3 (3-0-6)

LA204-121

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure 1
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน การอุทธรณ และฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
LA204-222

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง 2
Law of Civil Procedure 2
วิชาบังคับกอน: เคยศึกษาวิชา LA204-121 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1

3(3-0-6)
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หลัก กฎหมายวาดวยวิธีก ารชั่วคราวกอนพิพากษา และการบัง คับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
LA204-123

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
Law of Criminal Procedure 1
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแตสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา อํานาจหนาที่ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานอัยการและศาล หมายเรียก หมายอาญา
การจับ ขัง คน ปลอยชั่วคราว การสืบ สวนและสอบสวนคดีอาญา การฟองคดีอาญา การฟองคดีแพง ที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การไตสวนมูลฟอง วิธีพิจารณาคดีนศาลชั้นตน
LA204-124

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
Law of Criminal Procedure 2
วิชาบังคับกอน: เคยศึกษาวิชา LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและศาลคดีเ ด็กและเยาวชน พยานหลักฐานในคดีอาญาไดแก
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ผูชํานาญพิเศษและนิติเวชศาสตร คําพิพากษา คําสั่ง การอุทธรณการ
ฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา การลดโทษ และการวา
ความในคดีอาญา
LA204-225

วิชาชีพใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมายและทนายความ
3(3-0-6)
Legal Consultancy and Advocacy
หลักการสําคัญในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย การบริหารงาน และวิธีการใหคําปรึกษา วิธีการวา
ความ การเตรียมคดี ตลอดจนการฝกภาคปฏิบัติในการเขียนคําฟอง คํารอง การสืบพยานและการวาความใน
ศาลจําลอง เพื่อใหนักศึกษาเกิดความชํานาญในการดําเนินคดีในศาลยุตธิ รรม
LA204-126

กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่บทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LA204-127

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
English for Lawyers
ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโดยทั่วไปในกฎหมายเพื่อใหสามารถอานและเขาใจความหมาย
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
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LA204-128

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บอเกิดของ
กฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายตางๆ หลักการพื้นฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัด
ระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการ
กระทําของฝายปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบั ติราชการของฝายปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง
LA204-129

กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law
หลัก กฎหมายแรงงานและประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจางแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
LA204-130

กฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา
Intellectual Property Law
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาและสิทธิบัตร

3(3-0-6)

LA204-131

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตางๆ คุณธรรม จริยธรรม
มารยาท วินัยและอุดมคติแหงวิชาชีพกฎหมาย องคกรทางวิชาชีพกฎหมาย กลไกและมาตรการขององคกรทาง
วิชาชีพที่ใชควบคุมกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตลอดจนปญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง
LA204-132

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
(ไมนับหนวยกิต)
Professional Experience in Law
สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการสํานักงานทนายความ การให
คําแนะนําทางกฎหมาย การรางและตรวจสัญญา การทําพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การเรียงคําฟอ ง การ
เรียงคําใหการ การเตรียมคดี การสืบพยาน การรับฟงและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การเรียงคําพิพากษา
การเรียงคําฟองอุท ธรณ ฎีกา การเรียงคําแกอุทธรณและฎีกา การขอคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษา การ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง จรรยาวิชาชีพกฎหมาย กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมและภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
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2. กลุมวิชาเอกเลือกหรือกลุมวิชาโท

1.สาขากฎหมายแพง
LA204-201 กฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
Laws on Real Estate Development Business
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยการดูแลผลประโยชนของคูสัญ ญา กฎหมายวาดวยที่ร าชพัส ดุ
กฎหมายวาดวยอาคารชุดกฎหมายวาดวยเกี่ยวกับการควบคุม อาคารและการกอสราง กฎหมายผังเมือง
กฎหมายสิ่งแวดลอม ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
LA204-202

สัมมนากฎหมายแพง 1
3(3-0-6)
Seminar in Civil Law 1
ปญหาอันเปนรากฐานและปญหาปจจุบันในหลักทั่วไปของกฎหมายแพงและฝกฝนวิธีการใหความเห็น
ทางกฎหมาย
LA204-203

การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application & Interpretation of Laws
หลักทฤษฎี ประวัติศาสตร และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางระบบCommon Law กับระบบประมวลกฎหมาย หลักการใชและการตีความกฎหมายลายลักษณ
อักษรและการใชกฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใชกฎหมายประเพณี การใชกฎหมายประเภท “หลัก
กฎหมายทั่วไป” ตามมาตรา 4 (ป.พ.พ.) ปญหาและหลักการใชและการตีความเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายมหาชน นิติกรรม สัญญาและเรื่องอื่นๆ ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติและทางทฤษฎี
เปนเรื่องๆ
LA204-204

กฎหมายแพงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Civil Law
เปรียบเทียบกฎหมายแพง ของไทย และกฎหมายแพงของประเทศที่ใชป ระมวล ตลอดจนที่ม า
แนวความคิดและนิติวิธี

2. สาขากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ
LA204-205 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
3 (3-0-6)
Law of Public Finance and Taxation
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงิน
และการคลังหลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเงินและการคลังที่รัฐใชในการบริหารประเทศ
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LA204-206

กฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3(3-0-6)
Law Concerning Securites and Stock Exchange
วิชาบังคับกอน: เคยศึกษาวิชา LA204-119 กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย ชนิดของหลักทรัพย การออกหลักทรัพย
การเสนอขายหลัก ทรัพยตอประชาชนธุร กิจ หลัก ทรัพย การกระทําอันไมเ ปนธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขาย
หลักทรัพยและการครอบงํากิจการมาตรการสงเสริมกํากับ ควบคุม ดูแลและทฤษฎี การคุม ครองผูลงทุน
ตลอดจนศึกษาตลาดหลัก ทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ลวงหนา องคกรที่เกี่ยวกับหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพยอื่นๆ การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาว
LA204-207

หลักกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Transactions
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-107 เอกเทศสัญญา 1
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการที่ผูประกอบการธุรกิจไดดําเนินการคาระหวางประเทศและการลงทุน
ในตางประเทศตลอดจนปญหาที่เกี่ยวของ
LA204-208

วิธกี ารระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
ลักษณะของขอพิพาททางธุรกิจดานตางๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการ การระงับขอพิพาทแบบตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ขอพิจารณาในการทําสัญญา
การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับขอพิพาทหลักเกณฑและปญหาในการฟองรองคดี การขอใหรับรอง และ
บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลตางประเทศ

3. สาขากฎหมายมหาชน
LA204-209 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Court and Procedure
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และวิชา LA204105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประวัติศาสตรความคิดเกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การควบคุม ตรวจสอบมิให
กฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ ภารกิจโครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการไดมาซึ่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณา
คดีรัฐธรรมนูญบางประเภท คําวินิจฉัยผลของคําวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
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LA204-210

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Economic Laws
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ความเปนมา พื้นฐาน และหลักเกณฑในการที่รัฐเขาควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ทั้ง
ในแงของการเขาควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเขาดําเนินการในทางเศรษฐกิจ
เอง ตลอดจนมาตรการตางๆ ที่รัฐอาจนํามาใชได โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งชี้ใหเห็นถึง
ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งความเปนไปไดที่จะแกปญหาตางๆ เหลานั้น
LA204-211

กฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Law on Social Welfare
แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ระบบสวัสดิการสังคม การจัด
สวัสดิการสังคมใหแกบุคคลประเภทตางๆ ในสังคม เชน สวัสดิการลูกจาง สวัสดิการครอบครัว สวัสดิการสตรี
เด็กและเยาวชน ในภาวะยากลําบาก สวัสดิการผูสูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคนไรที่พึ่ง รวมตลอดถึงปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวของและแนวทางปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
LA204-212

กฎหมายเกีย่ วกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
3(3-0-6)
Law Relating to Town and Country Planning and Onstruction
ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองอันนําไปสูปญหาการใชประโยชนที่ดิน ทําใหตองมีการตรา
กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน (Land Use
Control) และควบคุมการกอสรางอาคาร (Construction Control) หลักกฎหมายปกครอง ความเปนมาและ
ลักษณะสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร องคกรที่เ กี่ยวของ
วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร ตลอดจนความสัมพันธกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
LA204-213

กฎหมายการปกครองทองถิน่
3(3-0-6)
Law of Local Administration
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และกําลัง
ศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-128 กฎหมายปกครอง
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายปจจุบันอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออก
กฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับดูแลเหนือการ
กระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง
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4. สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุตธิ รรม
LA204-214 กฎหมายเกีย่ วกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
3(3-0-6)
Law of Juvenile Justice and Family
ศึกษาสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิดดวยวิธีการศาลเยาวชน
และครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
LA204-215

สัมมนาปญหาในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3(3-0-6)
Seminar : Problems in Criminal Justice
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ประเด็นปญหาที่เปนอยูในปจจุบันเกี่ยวกับนโยบายทางอาญาของรัฐ การดําเนินคดีอาญาตลอดจน
ปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA204-216

กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟน ฟูกจิ การ
3(3-0-6)
Law on Bankruptcy and Business Reorganization
วิชาบังคับกอน: เคยศึกษาวิชา LA204-119 กฎหมายลักษณะหุนสวน – บริษัท และ LA204-121
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
การลมละลายและการฟนฟูกิจการในฐานะที่เปนมาตรการการบังคับชําระหนี้และจัดสรรการชําระหนี้
ในสภาวะที่ลูกหนี้ไมอยูในสถานะจะชําระหนี้ได อันมีสภาพการณที่แตกตางไปจากมาตรการบังคับชําระหนี้ใน
คดีแพงทั่วไป วิวัฒ นาการเหตุผลและความจําเปนของหลักการลมละลายและการฟนฟูกิจการ ตลอดจน
ความสัมพันธของมาตรการเหลานี้ที่มีตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณา
คดีที่เกี่ยวของ การกําหนดสิทธิ - หนาที่และบทบาทของบรรดาผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย รวมไปถึงการเขามา
มีบทบาทเกี่ยวของของรัฐในกระบวนการตางๆ เหลานี้
LA204-217

กฎหมายคุม ครองผูบ ริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรการ
ตางๆ ทางกฎหมายที่ใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค วิธีการบังคับใชกฎหมาย มาตรการที่ใชเพื่อเยียวยาแก
ผูบริโภคซึ่งไดรับความเสียหายทั้งตามที่ปรากฏในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค กฎหมายวาดวยความ
รับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย กฎหมายวาดวยการขายตรง กฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการจัดตั้งองคกรคุมครองผูบริโภค ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
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5. สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
LA204-218 กฎหมายอิสลามเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Islamic Law
ความหมายของ ดีน ฟกฮฺ และชะรีอะฮฺ ลักษณะพิเศษ ประวัติความเปนมาของกฎหมายอิสลามในยุค
ตางๆ แนวทางการอิจญติฮาดของปราชญผูนํามัซฮับตางๆ ที่สําคัญ แหลงที่มาของฟกฮฺ โดยสังเขป ประเภท
ของฟกฮฺโดยสังเขป เปาหมาย โดยสังเขป ทฤษฎีที่ของฟกฮฺบางทฤษฎี เชน ทฤษฎีสิทธิ กรรมสิทธิ์ การรับผิด
โมฆะกรรม โมฆียกรรม และเหตุสุดวิสัย เปนตน
LA204-219

กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Law of Family
การหมั้น การสมรส ประเภทของผูตองหามในการสมรส องคประกอบและเงื่อนไขของการสมรส สิทธิ
และหนาที่ของสามีภรรยา ลักษณะการสิ้นสุดการสมรสประเภทตางๆ ไดแก เฏาะลาก ฟะซัค อินฟซาก คุลอ
ผลของการสิ้นสุดการสมรสกรณีรอจญอะฮฺ อิดดะฮฺ มุตอะฮฺ นัฟเกาะฮฺ และหะฎอนะฮฺ
LA204-220

กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Islam Law of Inheritance and Will
ความหมายของมรดก เงื่อนไขและการถูกกันสิทธิ ทายาทภาคฟรฎ อะเศาะบะฮฺ ซะวิลอัรหามและ
สวนแบงในมรดก ตะคอรุจญ และพินัยกรรม
LA204-221

กฎหมายอิสลามวาดวยนิตกิ รรมและสัญญา 1
3 (3-0-6)
Islamic Law of Juristic and Contract 1
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของนิติกรรมและสัญญา ในกฎหมายอิสลาม บทบัญญัติวาดวย
การซื้อขาย เชน องคประกอบ การซื้อขายที่เปนโมฆะ เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย การกูยืม ดอกเบี้ย การจํานํา
การจํานอง การโอนหนี้ (หิวาละฮฺ) การประกัน ชะรีกะฮฺ มุฎอเราะบะฮฺ การเชา การฝาก และสัญญาใหโดย
เสนหา
LA204-222

ฟกฮุลอิบาดาต 1
3 (3-0-6)
Fiqh al – I badat 1
บทบัญญัติเกี่ยวกับนะยิสประเภทตางๆ หะดัษ การอาบน้ําละหมาด อัตตะยัมมุม การละหมาดฟรฎ
เงื่อนไขการละหมาด ละหมาดอัลญะมาอะฮฺ ละหมาดวันศุกร และละหมาดสุนัตมุอักกัดและฆัยรมุอักกัด การ
จัดการศพ การละหมาดศพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด หลักเกณฑเงื่อนไขของการถือศีลอด การถือศีล
อดสุนัต วันตางๆ ที่ตองหามการถือศีลอด และการเอี๊ยะติกาฟ
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LA204-223

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Procedure Law
การฟอ งรอง วิธีก ารพิจ ารณาพิ พากษาคดีในชั้น ศาล การไกลเ กลี่ย ขอพิพาท อนุ ญ าโตตุ ล าการ
พยานหลักฐาน คุณสมบัติและการแตงตั้งถอดถอนผูพิพากษา บุคลากรทางการศาล และเขตอํานาจศาล
วิชาเลือกทางกฎหมาย
LA204-224 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบกฎหมายอาเซียน
3 (3-0-6)
Introduction to Asian Legal System
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประวัติความเปนมา
วิวัฒนาการของกฎหมาย โครงสรางและลักษณะทั่วไปของระบบกฎหมาย วิธีพิจารณาคดี ลักษณะเฉพาะของ
ระบบกฎหมายในแตละประเทศ การวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางกลุมประเทศ
อาเซียน การสนองตอบและเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
ดวยกัน
LA204-225

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบกฎหมายฝรัง่ เศส
3(3-0-6)
Introduction to French Legal System
ประวัติความเปนมาของระบบกฎหมายฝรั่งเศส การเกิดขึน้ ของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส สถาบัน
สําคัญๆ ทางกฎหมาย นิติวิธี หลักกฎหมายลักษณะตางๆ เชน สัญญาละเมิด ทรัพย ตลอดจนพัฒนาการใหมๆ
ที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
LA204-226

ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกนั เบือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction of Anglo - American Law
ที่มาของระบบกฎหมาย Anglo - American ในลักษณะตางๆ ก็คือ Common Law, Equity,
พระราชบัญญัติ (Statute) และจารีตประเพณีแหงทองถิ่น (Local Customs) การศึกษาเนนหนักในเรื่องนิติ
วิธี (Juristic Methods) ในการใชกฎหมายประเภทตางๆ อยางละเอียด ซึ่งจะตองศึกษาทฤษฎีทางนิติปรัชญา
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะตองศึกษาถึงระเบียบประเพณีของศาลในการใชนิติวิธี ในทางปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษา
เรียนรูถึงวิธีการใชกฎหมาย ระบบ Anglo - American อยางถูกตอง
LA204-227

กฎหมายโรมันเบือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction to Roman law
ประวัติศาสตรและระบบกฎหมายโรมัน อันเปนรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่ใชประมวล
กฎหมายในปจจุบัน
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LA204-228

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบกฎหมายเยอรมัน
3(3-0-6)
Introduction to German legal System
ประวัติความเปนมาของระบบกฎหมายเยอรมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้นของประมวลกฎหมาย
แพงเยอรมันโดยเนนศึกษาถึงนิติวิธีและสถาบันสําคัญๆ ในระบบกฎหมายเยอรมัน หลักกฎหมายสําคัญๆ เชน
หลักนิติกรรม หนี้ ละเมิดและทรัพย รวมทั้งพัฒนาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทําประมวลกฎหมาย
แพงเยอรมัน
LA204-229

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมายญีป่ นุ
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Law
ประวัติความเปนมาของประมวลกฎหมายญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทําประมวลกฎหมาย และ
อิทธิพลของระบบกฎหมายตะวันตกตอกฎหมายญี่ปุน เนนศึก ษาถึง นิติวิธีและสถาบันสําคัญๆ ในระบบ
กฎหมายญี่ปุน หลักกฎหมายสําคัญๆ เชน หลักนิติกรรม หนี้ ละเมิด และทรัพย รวมทั้งพัฒนาการใหมๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังการจัดทําประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน
LA204-230

สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ
3(3-0-6)
Seminar on Law and State Policy on the Disable
วิวัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐตอการสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยเปรียบเทียบกับนานาประเทศและเนนหนักศึกษากฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับคนพิการ กฎหมาย และ
แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
LA204-231

ระบบกฎหมายซีวลิ ลอว
3(3-0-6)
Civil Law System
การเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอวตั้งแตสมัยโรมัน สมัยกลางจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของ
ประมวลกฎหมายแพงในฝรั่งเศส ตามมาดวยประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน และพัฒนาการของระบบประมวล
กฎหมายในปจจุบันรวมถึงความคิดพื้นฐานในเรือ่ งบอเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สําคัญบาง
ลักษณะ
LA204-232

นิตปิ รัชญาเปรียบเทียบ 2
2(2-0-4)
Comparative Philosophy of Law 2
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-104 นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 1
ปญหารากฐานบางประการในทฤษฎีกฎหมายและปญหาเฉพาะทางนิติปรัชญาบางประการที่อยูใน
ความสนใจในสมัยปจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลาม
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LA204-233

กฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอาํ นาจรัฐ
3(3-0-6)
Law Relating to Control of the Exercise of State Power
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ระบบการควบคุมการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใชศาลและโดย
ประชาชน ไดแกโครงสราง ภารกิจ และอํานาจหนาที่ของสถาบันตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
ตน และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเขาชื่อเสนอกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
LA204-234

กฎหมายวาดวยเจาหนาทีข่ องรัฐ
3(3-0-6)
Law Relating to Public Agents
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ความสัมพันธระหวางรัฐกับเจาหนาที่ของรัฐประเภทตางๆ เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เจาหนาที่องคการมหาชน ฯลฯ ทั้งในแงการกอตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกนิติสัมพันธ สิทธิและหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐตลอดจนการดําเนินการทางวินัยและการฟองรองเรียกคาเสียหายตาง ๆ
LA204-235

ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Administrative Court and Administrative Court Procedure
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และกําลัง
ศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-128 กฎหมายปกครอง
ความหมายและความสําคัญของศาลปกครองเปรียบเทียบโครงสรางของศาลปกครองตามหลักการ
ของ "ระบบศาลเดี่ยว" และ "ระบบศาลคู" ภารกิจ ตลอดทั้งเขตอํานาจและการจัดองคการ (Organization)
ของศาลปกครองไทยเปรียบเทียบกับศาลปกครองตางประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน เปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรการคุมครองชั่วคราว ผลของคํา
พิพากษา ตลอดจนการบังคับตามคําพิพากษา
LA204-236

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
หลักกฎหมายเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในสวนวาดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล
และสนธิสัญญา
LA204-237

กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตัง้
3(3-0-6)
Political Party and Electoral Law
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
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ประวัติความเปนมา และสภาพปจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคกรที่
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศทางดานพรรคการเมืองนั้น เนนถึงโครงสราง
พรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปจ จุบัน สวนทางดาน
กฎหมายเลือกตั้งนั้น ขอดีขอเสียของระบบการเลือกตั้งและองคกรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย
เลือกตั้งฉบับปจจุบันรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
LA204-238

สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Seminar in Public Law
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และรายวิชา
LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสําคัญๆ ที่เปนปญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง เพื่อให
นักศึกษามีความเขาใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
LA204-239 กฎหมายรัฐสภา
3(3-0-6)
Law of Parliaments
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
วิวัฒ นาการและความเปนมาของสถาบันรัฐสภา ความสําคัญ ของรัฐสภาตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรูปแบบตางๆ ของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก หลักการเรื่องความเปนอิสระในการ
ดําเนินงานของรัฐสภาในประเทศตางๆ ขอบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทางกฎหมายของขอบังคับ
การประชุมของสภาอํานาจหนาที่ของประธานรัฐสภาและเลขาธิการ รัฐสภาในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
รัฐสภา คณะเจาหนาที่ของรัฐสภา ระบบและการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของรัฐสภา
วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุมกระบวนการนิติบัญญัติ เปรียบเทียบกันในประเทศตางๆ
รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝายบริหารโดยรัฐสภา
LA204-240

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights Law
วิชาบังคับกอน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ
กฎเกณฑ ที่มีส ภาพเปนกฎหมายและเปนเพียงนามธรรม ตลอดจนวิธีการสงเสริมและคุ มครองซึ่งสิท ธิ
มนุษยชน
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LA204-241

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Administrative Law
วิชาบังคับกอน : กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และรายวิชา
LA204-128 กฎหมายปกครอง
หลักกฎหมายปกครองไทย เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายปกครองตางประเทศในประเด็นที่สําคัญ
LA204-242

กฎหมายอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Law of Conservation of Nature and Environments
วิชาบังคับกอน : กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการควบคุม
มลภาวะในตัวกลางตางๆ เชน ดิน น้ํา อากาศ และศึกษากฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
LA204-243

สัมมนากฎหมายแพง 2
3(3-0-6)
Seminar in Civil Law 2
ปญหาอันเปนรากฐานและปญหาปจจุบันในหลักกฎหมายวาดวยสภาพบุ คคล นิติกรรม สัญญา หนี้
เอกเทศสัญญารวมตลอดถึงปญหาในกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได
LA204-244

สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
Seminar: Criminal Law
วิชาบังคับกอน : กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป หรือ
รายวิชา LA204-111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
ศึกษาและอภิปรายปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาตามคําแนะนําของอาจารยผูสอน
โดยนักศึกษาตองทําภาคนิพนธในหัวขอที่ศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน
LA204-245

กฎหมายวาดวยกิจการอิสลามในประเทศไทย
3(3-0-6)
Law of Islamic Affairs in Thailand
กฎหมายวาดวยกิจการอิสลามในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ .ศ.2489 พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ .ศ.2540 พระราชบัญญัติสงเสริม กิจการฮัจญ พ .ศ.2524 พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2532 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และ
อื่นๆ ที่ออกตามกฎหมายเหลานี้ และกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก
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LA204-246

กฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกในอาเซียน
3(3-0-6)
Islamic Law of Family and Inheritance in Asian
ประวัติความเปนมาและการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกในอาเซียน การบริหาร
กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
LA204-247

ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
3 (3-0-6)
Thai Legal History
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเปนรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญ
ของประเทศไทยอิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตก
ที่มีตอวิวัฒนาการของกฎหมายไทยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ
ตั้งแตสมัยจัดทําประมวลกฎหมายเปนตนมาโดยเนนหนักในแงกฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความ
เขาใจในระบบกฎหมายไทย
LA204-248

สัมมนากฎหมายแพง 3
3(3-0-6)
Seminar in Civil Law 3
ปญหาอันเปนรากฐานและปญหาปจจุบันในหลักกฎหมายวาดวยทรัพย ครอบครัว และมรดก
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