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จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
32
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
12
- บังคับเรียน
9
- เลือกเรียน
3
1.4) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
106
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
88
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท
18
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

6
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 219-203 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 219-201 อิสลามและวิถีการดําเนินชีวิต 3 (3-0-6)
GE 219-404 การเมืองและเศรษฐกิจใน
3 (3-0-6)
สังคม
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
GE 219-501
3(1-4-6)
สารสนเทศ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GE 219-502
3(3-0-6)
กับมนุษย์
GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE 219-806 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 219-801 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
1
GE 219-802 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
2
GE 219-803 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
GE 219-804 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
GE 219-807 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
1.4) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา 8 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษามุสลิม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 1
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-302
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 2
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-303
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 3
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-304
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 4
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-305
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 5
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-306
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 6
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-307
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 7
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-308
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 8
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก
GE 219-317 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
GE 219-318 บทบาทศาสนาในสังคม
2 (2-0-4)
GE 219-319 ศาสนาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
ศาสนาในกลุม่ ประเทศ
GE 219-320
2 (2-0-4)
อาเซียน
2) หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 88 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LA204-101 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย
LA204-102 การค้นคว้า 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)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
LA204-106
3 (3-0-6)
สัญญา
LA204-107 เอกเทศสัญญา 1
2 (2-0-4)
LA204-108 เอกเทศสัญญา 2
2 (2-0-4)
LA204-109 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป 3 (3-0-6)
LA204-110 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
LA204-111 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3 (3-0-6)
LA204-112 กฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
GE 219-301
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LA204-113
LA204-114
LA204-115
LA204-116
LA204-117
LA204-118
LA204-119
LA204-120
LA204-121
LA204-122
LA204-123
LA204-124
LA204-125
LA204-126
LA204-127
LA204-128
LA204-129
LA204-130
LA204-131

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
กฎหมายลักษณะครอบครัว
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดี
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2

วิชาชีพให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายและทนายความ
กฎหมายลักษณะพยาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนัก
กฎหมาย
กฎหมายปกครอง
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

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

แบบที่ 1. วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

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

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ ทั้งนี้หาก
ข้อกําหนดหลักสูตรวิชาโทของคณะ/สาขาวิชาใดกําหนดให้
ศึกษาเกินกว่า 18 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาจนครบ
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของคณะ/
สาขาวิชานั้นๆ ด้วย มิฉะนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามโครงสร้าง
และองค์ประกอบหลักสูตรแบบที่ 2

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

และให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้ ซึ่ง
เป็นวิชาเอกบังคับที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบ
ผ่านในรายวิชาดังกล่าว โดยการประเมินผลจะเป็น S คือ
ผ่าน และ U คือ ไม่ผ่าน แต่จะไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณผล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LA204-132 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท 18 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดังนี้

หน่วยกิต

แบบที่ 2. วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกทาง
กฎหมาย 18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกและวิชา
เลือกของสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ซึ่ งจะจัด ให้มีการศึกษา
ความรู้เฉพาะด้านใน 5 สาขา ดังต่อไปนี้
1.สาขากฎหมายแพ่ง
1.1 วิชาบังคับเลือก ให้นักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชา ดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
LA204-201
LA204-202
LA204-203
LA204-204

ชื่อวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัมมนากฎหมายแพ่ง 1
การใช้และการตีความ
กฎหมาย
กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

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

1.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
เลือกทางกฎหมายอีก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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2. สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
2.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องศึกษาทุก
รายวิชาต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
LA204-205
LA204-206
LA204-207
LA204-208

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กฎหมายการคลังและการภาษี
3 (3-0-6)
อากร
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
และตลาดหลักทรัพย์
หลักกฎหมายธุรกิจระหว่าง
3 (3-0-6)
ประเทศ
วิธีการระงับข้อพิพาททาง
3 (3-0-6)
ธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ

2.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
เลือกทางกฎหมายอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. สาขากฎหมายมหาชน
3.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องศึกษาทุกวิชา
ต่อไปนี้ รวม 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
LA204-209
LA204-210
LA204-211
LA204-212
LA204-213

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธี
3 (3-0-6)
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชนทาง
3 (3-0-6)
เศรษฐกิจเบื้องต้น
กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ
3 (3-0-6)
สังคม
กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง
3 (3-0-6)
และการควบคุมอาคาร
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)

3.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
เลือกทางกฎหมายอีก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4. สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
4.1 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องศึกษาทุกวิชา
ต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LA204-214 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก
3 (3-0-6)
เยาวชน และคดีครอบครัว
LA204-215 สัมมนาปัญหาในกระบวนการ 3 (3-0-6)
ยุติธรรมทางอาญา
LA204-216 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
และการฟื้นฟูกิจการ
LA204-217 กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
4.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
เลือกทางกฎหมายอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5. สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
5.1 วิชาบังคับเลือก ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ จํานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LA204-218 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น
LA204-219 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
กฎหมายมรดกและพินัยกรรม
LA204-220
อิสลาม
กฎหมายอิสลามว่าด้วยนิติ
LA204-221
กรรมและสัญญา 1
LA204-222 ฟิกฮุลอิบาดาต 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
LA204-223
อิสลาม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วิชาเลือกทางกฎหมาย กรณีที่นักศึกษายังเลือก
วิ ช าไม่ ค รบ 18 หน่ ว ยกิ ต ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นจาก
รายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
LA204-224
LA204-225
LA204-226
LA204-227
LA204-228
LA204-229
LA204-230
LA204-231
LA204-232
LA204-233
LA204-234
LA204-235
LA204-236
LA204-237
LA204-238
LA204-239
LA204-240
LA204-241
LA204-242
LA204-243

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
3 (3-0-6)
กฎหมายอาเซียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
3 (3-0-6)
กฎหมายฝรั่งเศส
ระบบกฎหมายอังกฤษและ
3 (3-0-6)
อเมริกันเบื้องต้น
กฎหมายโรมันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
3 (3-0-6)
กฎหมายเยอรมัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3 (3-0-6)
กฎหมายญี่ปุน
สัมมนากฎหมายและนโยบาย
3 (3-0-6)
ของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ
ระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์
3 (3-0-6)
นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 2
2 (2-0-4)
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
3 (3-0-6)
การใช้อํานาจรัฐ
กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของ
3 (3-0-6)
รัฐ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
3 (3-0-6)
คดีปกครองเปรียบเทียบ
กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
กฎหมายพรรคการเมืองและ
3 (3-0-6)
การเลือกตั้ง
สัมมนากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
เปรียบเทียบ
กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
สัมมนากฎหมายแพ่ง 2
3 (3-0-6)

LA204-244 สัมมนากฎหมายอาญา
กฎหมายว่าด้วยกิจการ
LA204-245
อิสลามในประเทศไทย
กฎหมายอิสลามว่าด้วย
LA204-246 ครอบครัวและมรดกใน
อาเซียน
LA204-247 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
LA204-248 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี และเป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดเฉพาะ
สํา หรั บ รายวิ ชานั้ น ๆ โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
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แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE219-301 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
1 (0-2-1) GE219-302 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 1 (0-2-1)
ชีวิต 2
ชีวิต 1
GE219-317 ศาสนาเปรียบเทียบ*
2 (2-0-4) GE219-318 บทบาทศาสนาในสังคม*
2 (2-0-4)
GE219-501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (1-4-6) GE219-806
ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
สารสนเทศ
GE219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GE219-805 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5) GE219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต GE219-801 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE219-201 อิสลามและวิถีการดําเนินชีวิต
3 (3-0-6) GE219-802 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6) GE219-803 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต GE219-804 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE219-502 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
3 (3-0-6) GE219-807 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
มนุษย์
GE219-602 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-102 ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย การ 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ค้นคว้า การเขียน และการ
นําเสนอ
LA204-101 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6) 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
รวม
19-20
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE219-303 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 1 (0-2-1)
ชีวิต 3
GE219-319 ศาสนาและวัฒนธรรม*
2 (2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-106 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
3 (3-0-6)
สัญญา
LA204-107 เอกเทศสัญญา 1
2 (2-0-4)
LA204-109 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป

3 (3-0-6)

LA204-110 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
LA204-112 กฎหมายระหว่างประเทศ
LA204-113 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

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

รวม

18-19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE219-304 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 1 (0-2-1)
ชีวิต 4
GE219-320 ศาสนาในกลุม่ ประเทศอาเซียน* 2 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-108 เอกเทศสัญญา 2
2 (2-0-4)
LA204-114 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LA204-115 กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์
LA204-116 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
LA204-117 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA204-111 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
LA204-118 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดี
รวม

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
19-20

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE219-203 สันติศึกษา

GE219-305 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 5
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-119 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
LA204-120 กฎหมายลักษณะมรดก
LA204-121 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1
LA204-125 วิชาชีพให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และทนายความ

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE219- อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
306
ชีวิต 6
1 (0-2-1) หมวดวิชาเฉพาะ

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

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-122 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LA204-124 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
LA204-126 กฎหมายลักษณะพยาน
LA204-127 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA204-132 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย *

3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
LA204-xxx
LA204-xxx

รวม

18-19

xxx
xxx
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ไม่นับ
หน่วยกิต
x (x-x-x)
x (x-x-x)
18-19
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ปีการศึกษาที่ 4
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE219-307 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 7
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-128 กฎหมายปกครอง
LA204-129 กฎหมายแรงงาน
LA204-130 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
LA204-xxx
xxx
LA204-xxx
xxx
หมวดวิชาเลือกเสรี
LA204-xxx
xxx
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
3 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
x (x-x-x)

x (x-xx)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE219-308 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 8
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-131 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
LA204-xxx
x (x-x-x)
xxx
LA204-xxx
x (x-x-x)
xxx
หมวดวิชาเลือกเสรี
3
LA204-xxx x x x

3
18-19

รวม

11-12

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
LA204-101
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Law
ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ระบบกฎหมาย ความหมายความ
เป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด
ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้งหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 อัน
เป็นความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม ทรัพย์สิน และกฎหมายลักษณะ
บุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลําเนา รวมทั้งนิติบุคคล
LA204-102

ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย : การค้นคว้า การเขียน และการนาเสนอ
3 (3-0-6)
Skill in Legal Language : Research Writing and Presentation
แนวทางวิธีการสําหรับการศึกษากฎหมาย ความเข้าใจและความสามารถในการแยกแยะแหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับใช้
ในการศึกษา ฝึกฝนการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจับประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ การโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัยทางนิติศาสตร์ รวมตลอดถึงการแสดงความเห็นของตนเอง ฝึกฝนการเขียนเรียบเรียง และนําเสนอข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้า ควบคู่ไปกับการศึกษาแนวคิดและหลักจริยธรรมในการใช้กฎหมาย
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LA204-103

หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Introduction to Public Law
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ
ความหมายและความจําเป็นของการปกครอง โดยกฎหมายความเป็นมาและวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชนขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมาย
มหาชน
LA204-104

นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 1
3 (3-0-6)
Comparative Philosophy of Law 1
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย
ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลาม
LA204-105

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Law
ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญองค์การต่างๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญๆ ของระบบ
รัฐธรรมนูญ เช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ ทฤษฎี Judicial Reviews รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบ
รัฐธรรมนูญ
LA204-106
กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา
3 (3-0-6)
Juristic Act and Contract
หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา ความสามารถของบุคคล ผลของความเป็นโมฆียกรรมโมฆกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายพิเศษอื่นรวมตลอดถึง
ปัญหาเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายสัญญาในปัจจุบัน
LA204-107

เอกเทศสัญญา 1
2 (2-0-4)
Specific Contracts 1
หลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และตามที่ปรากฏในกฎหมาย
อื่น
LA204-108

เอกเทศสัญญา 2
2 (2-0-4)
Specific Contracts 2
หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างทําของ รับขน และหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
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LA204-109

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
Obligation : General Principles
หลักทั่วไปแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมตลอดถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายลักษณะหนี้ใน

ปัจจุบัน
LA204-110

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

LA204-111

LA204-112

กฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Law
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ และสถานะของปัจเจกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐความสัมพันธ์ทางทูตและ
กงสุล ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับอาณาบริเวณต่างๆ นิติสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสงคราม
และการใช้กําลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะ
ระหว่างประเทศในทุกด้าน และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการ
ระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
LA204-113

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3 (3-0-6)
Property Law
หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ทั้งที่ปรากฏในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 4

LA204-114

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมตลอดถึง
หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายพิเศษอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพปัญหาการใช้บังคับกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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LA204-115

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Security transactions : Real and Personal
หลักกฎหมาย ลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

2 (2-0-4)

LA204-116

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3 (3-0-6)
Bills and Notes Law
หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และศึกษากฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค
LA204-117
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
แนวคิดและหลักการสําคัญของสถาบันครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หลักกฎหมายลักษณะ
ครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้อง
LA204-118

ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
2 (2-0-4)
Judicial System and General Principles of Procedural Law
รูปแบบการจัดองค์กรของศาล อํานาจของศาลต่างๆ และอํานาจของผู้พิพากษา กลไกการชี้ขาดการขัดกันแห่งอํานาจ
ศาล และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
LA204-119

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
3 (3-0-6)
Partnerships and Company Law
หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน ตลอดจนองค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
LA204-120

กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
Law of Succession
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
LA204-121
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure 1
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
LA204-222

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure 2
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาวิชา LA204-121 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
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LA204-123

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1
3 (3-0-6)
Law of Criminal Procedure 1
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่สาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจ
หน้าที่ของพนักงานฝุายปกครองหรือตํารวจ พนักงานอัยการและศาล หมายเรียก หมายอาญา การจับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราว
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา การฟูองคดีอาญา การฟูองคดีแพ่งที่เ กี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การไต่สวนมูลฟูอง วิธีพิจารณา
คดีนศาลชั้นต้น
LA204-124

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2
3 (3-0-6)
Law of Criminal Procedure 2
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาวิชา LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและศาลคดีเด็กและเยาวชน พยานหลักฐานในคดีอาญาได้แก่ พยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ ผู้ชํานาญพิเศษและนิติเวชศาสตร์ คําพิพากษา คําสั่ง การอุทธรณ์การฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา
ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา การลดโทษ และการว่าความในคดีอาญา
LA204-225

วิชาชีพให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ
3(3-0-6)
Legal Consultancy and Advocacy
หลักการสําคัญในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย การบริหารงาน และวิธีการให้คําปรึกษา วิธีการว่าความ การเตรียมคดี
ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติในการเขียนคําฟูอง คําร้อง การสืบพยานและการว่าความในศาลจําลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ชํานาญในการดําเนินคดีในศาลยุติธรรม
LA204-126
กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่บทบัญญัติตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LA204-127

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
English for Lawyers
ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมายเพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจความหมายภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับกฎหมาย
LA204-128

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝุายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง ใน
ระบบกฎหมายต่างๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและ
สถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทําของฝุายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติราชการของฝุายปกครองและสัญญาทางปกครอง
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LA204-129

กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law
หลักกฎหมายแรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA204-130

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธ์เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิบัตร

3(3-0-6)

LA204-131

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม มารยาท วินัยและ
อุดมคติแห่งวิชาชีพกฎหมาย องค์กรทางวิชาชีพกฎหมาย กลไกและมาตรการขององค์กรทางวิชาชีพที่ใช้ควบคุมกํากับดูแลผู้
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตลอดจนปัญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริง
LA204-132

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
(ไม่นับหน่วยกิต)
Professional Experience in Law
สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการสํานักงานทนายความ การให้คําแนะนําทาง
กฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การทําพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การเรียงคําฟูอง การเรียงคําให้การ การเตรียมคดี การ
สืบพยาน การรับฟังและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การเรียงคําพิพากษา การเรียงคําฟูองอุทธรณ์ ฎีกา การเรียงคําแก้อุทธรณ์
และฎีกา การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง จรรยาวิชาชีพกฎหมาย กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท
1.สาขากฎหมายแพ่ง
LA204-201
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Laws on Real Estate Development Business
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกฎหมายว่าด้วย
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการก่อสร้าง กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA204-202

สัมมนากฎหมายแพ่ง 1
3(3-0-6)
Seminar in Civil Law 1
ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและฝึกฝนวิธีการให้ความเห็นทางกฎหมาย

130
LA204-203

การใช้และการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application & Interpretation of Laws
หลักทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบ
Common Law กับระบบประมวลกฎหมาย หลักการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรและการใช้กฎหมายแบบ
เทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้กฎหมายประเภท “หลักกฎหมายทั่วไป” ตามมาตรา 4 (ป.พ.พ.) ปัญหา
และหลักการใช้และการตีความเฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน นิติกรรม สัญญาและเรื่องอื่นๆ ศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติและทางทฤษฎีเป็นเรื่องๆ
LA204-204

กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Civil Law
เปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทย และกฎหมายแพ่งของประเทศที่ใช้ประมวล ตลอดจนที่มา แนวความคิดและนิติวิธี

2. สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
LA204-205
กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
3 (3-0-6)
Law of Public Finance and Taxation
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลังหลัก
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
LA204-206

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Law Concerning Securites and Stock Exchange
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาวิชา LA204-119 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการครอบงํากิจการ
มาตรการส่งเสริมกํากับควบคุมดูแลและทฤษฎี การคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนศึกษาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอก
ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ การกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรที่ทําหน้าที่ดังกล่าว
LA204-207
หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Transactions
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-107 เอกเทศสัญญา 1
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ดําเนินการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ
ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง
LA204-208

วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับสถาบัน อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ข้อพิจารณาในการทําสัญญา การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทหลักเกณฑ์
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และปัญหาในการฟูองร้องคดี การขอให้รับรอง และบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ
3. สาขากฎหมายมหาชน
LA204-209
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Court and Procedure
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และวิชา LA204-105 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
ประวัติศ าสตร์ค วามคิดเกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิ ให้กฎหมายขัดต่ อ
รัฐธรรมนูญ ภารกิจโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไป
ของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญบางประเภท คําวินิจฉัยผลของคํา
วินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
LA204-210

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Economic Laws
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการเข้า
ควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเข้าดําเนินการในทางเศรษฐกิจเอง ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่รัฐ
อาจนํามาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหา
ต่างๆ เหล่านั้น
LA204-211

กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Law on Social Welfare
แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ระบบสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่บุคคลประเภทต่างๆ ในสังคม เช่น สวัสดิการลูกจ้าง สวัสดิการครอบครัว สวัสดิการสตรี เด็กและเยาวชน ในภาวะ
ยากลําบาก สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคนไร้ที่พึ่ง รวมตลอดถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
LA204-212

กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
3(3-0-6)
Law Relating to Town and Country Planning and Onstruction
ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองอันนําไปสู่ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทําให้ต้องมีการตรากฎหมายผังเมือง
และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Control) และควบคุมการก่อสร้างอาคาร
(Construction Control) หลักกฎหมายปกครอง ความเป็นมาและลักษณะสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร ตลอดจนความสัมพันธ์กับ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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LA204-213

กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administration
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และกําลังศึกษา หรือ เคย
ศึกษารายวิชา LA204-128 กฎหมายปกครอง
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน
อํานาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือ
องค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
4. สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
LA204-214
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
3(3-0-6)
Law of Juvenile Justice and Family
ศึกษาสาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็ก การควบคุมและแก้ไขเด็กกระทําผิดด้วยวิธีการศาลเยาวชนและครอบครัว
หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
LA204-215

สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3(3-0-6)
Seminar : Problems in Criminal Justice
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษาวิชา LA204-123 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ประเด็นปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายทางอาญาของรัฐ การดําเนินคดีอาญาตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA204-216
กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
Law on Bankruptcy and Business Reorganization
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาวิชา LA204-119 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท และ LA204-121 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 1

การล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการในฐานะที่เป็นมาตรการการบังคับชําระหนี้และจัดสรรการชําระหนี้ในสภาวะที่
ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะจะชําระหนี้ได้ อันมีสภาพการณ์ที่แตกต่างไปจากมาตรการบังคับชําระหนี้ในคดีแพ่งทั่วไป วิวัฒนาการ
เหตุผลและความจําเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง การกําหนดสิทธิ - หน้าที่และบทบาทของบรรดาผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้
LA204-217

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆ ทาง
กฎหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ใช้เพื่อเยียวยาแก่ผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายทั้ง
ตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการ
จัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
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5. สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
LA204-218
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Islamic Law
ความหมายของ ดีน ฟิกฮฺ และชะรีอะฮฺ ลักษณะพิเศษ ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอิสลามในยุคต่างๆ แนว
ทางการอิจญ์ติฮาดของปราชญ์ผู้นํามัซฮับต่างๆ ที่สําคัญ แหล่งที่มาของฟิกฮฺ โดยสังเขป ประเภทของฟิกฮฺโดยสังเขป เปูาหมาย
โดยสังเขป ทฤษฎีที่ของฟิกฮฺบางทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสิทธิ กรรมสิทธิ์ การรับผิด โมฆะกรรม โมฆียกรรม และเหตุสุดวิสัย เป็นต้น
LA204-219

กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Law of Family
การหมั้น การสมรส ประเภทของผู้ต้องห้ามในการสมรส องค์ประกอบและเงื่อนไขของการสมรส สิทธิและหน้าที่ของ
สามีภรรยา ลักษณะการสิ้นสุดการสมรสประเภทต่างๆ ได้แก่ เฏ๊าะล้าก ฟะซัค อินฟิซ๊าก คุลอ์ ผลของการสิ้นสุดการสมรส
กรณีร๊อจญ์อะฮฺ อิดดะฮฺ มุตอะฮฺ นัฟเกาะฮฺ และหะฎอนะฮฺ
LA204-220

กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Islam Law of Inheritance and Will
ความหมายของมรดก เงื่อนไขและการถูกกันสิทธิ ทายาทภาคฟัรฎู อะเศาะบะฮฺ ซะวิลอัรหามและส่วนแบ่ง ในมรดก
ตะคอรุจญ์ และพินัยกรรม
LA204-221

กฎหมายอิสลามว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 1
3 (3-0-6)
Islamic Law of Juristic and Contract 1
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของนิติกรรมและสัญญา ในกฎหมายอิสลาม บทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขาย เช่น
องค์ประกอบ การซื้อขายที่เป็นโมฆะ เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย การกู้ยืม ดอกเบี้ย การจํานํา การจํานอง การโอนหนี้ (หิวาละฮฺ)
การประกัน ชะรีกะฮฺ มุฎอเราะบะฮฺ การเช่า การฝาก และสัญญาให้โดยเสน่หา
LA204-222

ฟิกฮุลอิบาดาต 1
3 (3-0-6)
Fiqh al – I badat 1
บทบัญญัติเกี่ยวกับ นะยิสประเภทต่างๆ หะดัษ การอาบน้ําละหมาด อัตตะยัมมุม การละหมาดฟัรฎู เงื่อนไขการ
ละหมาด ละหมาดอัลญะมาอะฮฺ ละหมาดวันศุกร์ และละหมาดสุนัตมุอักกัดและฆัยร์มุอักกัด การจัดการศพ การละหมาดศพ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการถือศี ลอด การถือศีลอดสุนัต วันต่างๆ ที่ต้องห้ามการถือศีลอด และ
การเอี๊ยะติก๊าฟ
LA204-223

กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Procedure Law
การฟู อ งร้ อ ง วิ ธี ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดีใ นชั้ น ศาล การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท อนุ ญ าโตตุ ล าการ พยานหลั ก ฐาน
คุณสมบัติและการแต่งตั้งถอดถอนผู้พิพากษา บุคลากรทางการศาล และเขตอํานาจศาล
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วิชาเลือกทางกฎหมาย
LA204-224
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายอาเซียน
3 (3-0-6)
Introduction to Asian Legal System
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของ
กฎหมาย โครงสร้างและลักษณะทั่วไปของระบบกฎหมาย วิธีพิจารณาคดี ลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมายในแต่ละประเทศ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน การสนองตอบและเอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน
LA204-225

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส
3(3-0-6)
Introduction to French Legal System
ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายฝรั่งเศส การเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส สถาบันสําคัญๆ ทาง
กฎหมาย นิติวิธี หลักกฎหมายลักษณะต่างๆ เช่น สัญญาละเมิด ทรัพย์ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส
LA204-226

ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction of Anglo - American Law
ที่มาของระบบกฎหมาย Anglo - American ในลักษณะต่างๆ ก็คือ Common Law, Equity, พระราชบัญญัติ
(Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Customs) การศึกษาเน้นหนักในเรื่องนิติวิธี (Juristic Methods) ในการใช้
กฎหมายประเภทต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องศึกษาทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องศึกษาถึงระเบียบ
ประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธี ในทางปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้กฎหมาย ระบบ Anglo - American อย่าง
ถูกต้อง
LA204-227

กฎหมายโรมันเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Roman law
ประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายใน

ปัจจุบัน
LA204-228

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน
3(3-0-6)
Introduction to German legal System
ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันโดย
เน้นศึกษาถึงนิติวิธีและสถาบันสําคัญๆ ในระบบกฎหมายเยอรมัน หลักกฎหมายสําคัญๆ เช่น หลักนิติกรรม หนี้ ละเมิดและ
ทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
LA204-229

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Law
ประวัติความเป็นมาของประมวลกฎหมายญี่ปุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทําประมวลกฎหมาย และอิทธิพลของระบบ
กฎหมายตะวันตกต่อกฎหมายญี่ปุน เน้นศึกษาถึงนิติวิธีและสถาบันสําคัญๆ ในระบบกฎหมายญี่ปุน หลักกฎหมายสําคัญๆ เช่น
หลักนิติกรรม หนี้ ละเมิด และทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุน
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LA204-230

สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ
3(3-0-6)
Seminar on Law and State Policy on the Disable
วิวัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐต่อการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปรียบเทียบ
กับนานาประเทศและเน้นหนักศึกษากฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับคนพิ การ กฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
สวัสดิการสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
LA204-231

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์
3(3-0-6)
Civil Law System
การเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ตั้งแต่สมัยโรมัน สมัยกลางจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของประมวลกฎหมาย
แพ่งในฝรั่งเศส ตามมาด้วยประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และพัฒนาการของระบบประมวลกฎหมายในปัจจุบันรวมถึงความคิด
พื้นฐานในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สําคัญบางลักษณะ
LA204-232

นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 2
2(2-0-4)
Comparative Philosophy of Law 2
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-104 นิติปรัชญาเปรียบเทียบ 1
ปัญหารากฐานบางประการในทฤษฎีกฎหมายและปัญหาเฉพาะทางนิติปรัชญาบางประการที่อยู่ในความสนใจในสมัย
ปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลาม
LA204-233

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อานาจรัฐ
3(3-0-6)
Law Relating to Control of the Exercise of State Power
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ระบบการควบคุมการใช้อํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ศาลและโดยประชาชน ได้แก่
โครงสร้าง ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของสถาบันตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
LA204-234

กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3(3-0-6)
Law Relating to Public Agents
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การ
มหาชน ฯลฯ ทั้งในแง่การก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกนิติสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนการ
ดําเนินการทางวินัยและการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ
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LA204-235

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Administrative Court and Administrative Court Procedure
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และกําลังศึกษา หรือ เคย
ศึกษารายวิชา LA204-128 กฎหมายปกครอง
ความหมายและความสําคัญของศาลปกครองเปรียบเทียบโครงสร้างของศาลปกครองตามหลักการของ "ระบบศาล
เดี่ยว" และ "ระบบศาลคู่" ภารกิจ ตลอดทั้งเขตอํานาจและการจัดองค์การ (Organization) ของศาลปกครองไทยเปรียบเทียบกับ
ศาลปกครองต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ผลของคําพิพากษา ตลอดจนการบังคับตามคําพิพากษา
LA204-236

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
หลักกฎหมายเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสนธิสัญญา

LA204-237

กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Party and Electoral Law
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรที่ดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น เน้นถึงโครงสร้างพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาท
ของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน ส่วนทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น ข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั้งและ
องค์กรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว

LA204-238

สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Seminar in Public Law
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน และรายวิชา LA204-105
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสําคัญๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
LA204-239 กฎหมายรัฐสภา
3(3-0-6)
Law of Parliaments
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
วิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสําคัญของรัฐสภาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบ
ต่างๆ ของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก หลักการเรื่องความเป็นอิสระในการดําเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่างๆ
ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทางกฎหมายของข้อบังคับ การประชุมของสภาอํานาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและ
เลขาธิการ รัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ระบบและการทํางานของคณะกรรมาธิการ
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สามัญและวิสามัญของรัฐสภา วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุมกระบวนการนิติบัญญัติ เปรียบเทียบกันใน
ประเทศต่างๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝุายบริหารโดยรัฐสภา
LA204-240

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights Law
วิชาบังคับก่อน: กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ ที่มีสภาพ
เป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม ตลอดจนวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
LA204-241

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

กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Law of Conservation of Nature and Environments
วิชาบังคับก่อน : กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-103 หลักกฎหมายมหาชน
แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุมมลภาวะในตัวกลาง
ต่างๆ เช่น ดิน น้ํา อากาศ และศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
LA204-243

สัมมนากฎหมายแพ่ง 2
3(3-0-6)
Seminar in Civil Law 2
ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักกฎหมายว่าด้วยสภาพบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญารวม
ตลอดถึงปัญหาในกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
LA204-244

สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
Seminar: Criminal Law
วิชาบังคับก่อน : กําลังศึกษา หรือ เคยศึกษารายวิชา LA204-110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป หรือ รายวิชา LA204111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
ศึกษาและอภิปรายปัญหาเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาต้อง
ทําภาคนิพนธ์ในหัวข้อที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน
LA204-245

กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย
3(3-0-6)
Law of Islamic Affairs in Thailand
กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ .ศ.2489 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ .ศ.2540 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
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แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และอื่นๆ ที่ออกตามกฎหมายเหล่านี้ และกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก
LA204-246

กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในอาเซียน
3(3-0-6)
Islamic Law of Family and Inheritance in Asian
ประวัติความเป็นมาและการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในอาเซียน การบริหาร กฎหมายสารบัญญัติ
และวิธีสบัญญัติ
LA204-247

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3 (3-0-6)
Thai Legal History
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย
อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทําประมวลกฎหมายเป็นต้นมาโดย
เน้นหนักในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย
LA204-248

สัมมนากฎหมายแพ่ง 3
Seminar in Civil Law 3
ปัญหาอันเป็นรากฐานและปัญหาปัจจุบันในหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

3(3-0-6)

