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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา (น าข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา) 

0801465  กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6) 
Islamic Law  
บุรพวิชา : - 
ควบคู่ : - 

 ประวัติและระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม 
 Historical background and system of Islamic law, sources of law, judicial system 

and principles of Islamic law . 
 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 

              วิชาเอกบังคับ  
           วิชาเอกเลือก 

วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 
 

 
5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที1่  ชั้นปีที่3 ถึง4 
 

6.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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    12 พฤษภาคม 2562 
หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ   
1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลาม 
1.2 เพ่ือให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด

แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทาง
กฎหมายได้ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

1.4 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ
และสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย โดยใช้ภาษาประจ าชาติและ
ภาษาท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.6 เพ่ือให้นิสิตมีความมุ่งม่ัน ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 

1.7 เพ่ือให้นิสิตมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 2.1 สร้างนักกฎหมายที่เข้าใจกฎหมายอิสลามที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2.2  สร้างนักกฎหมายที่น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริง  ถูกต้อง และเหมาะสม 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ ภาคเรียน - 6 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาหลังจากเลิกคาบเรียน หรือ หลังจากท ากิจกรรมเสร็จท้ายคาบเรียน  หรือ 
ให้ค าปรึกษาทาง e – mail , facebook (Messenger app) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 เป็นนักกฎหมายที่ยึดความ

ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ตั้ง มี
ความตรงต่อเวลา ไม่ล่ะทิ้งหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

จัดกิจกรรมกลุ่ม โดย 
1.ให้หัวข้อ “นักกฎหมายในสังคม
พหุ วัฒนธรรมควรเป็นอย่ างไร  
และนักกฎหมายต้นแบบนสังคม
พหุวัฒธรรม” 
2.ก าหนดให้นิสิตสืบค้นจากสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ข่าว  หรือ ข้อมูล
ในชุมชนที่นิสิตอาศัย 
3. น าสนอหน้าชั้นเรียน หรือน านัก
กฎหมานต้นแบบมาเป็นวิทยากร
ให้เพ่ือนๆในสห้องเรียน (หากนิสิต
เชิญมากได้) 

ในเครื่องมือวัดคุณธรรม
จริยธรรม โดยน าต้นแบบยมา
จาก 
(http://202.129.46.119/pck
pb/public/doc/article_aca
demic/tqfpi_1.pdf) โดย
อาจารย์ผู้สอนจ าประเมินผ่าน
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

 1.2  เป็นนักกฎหมายที่รู้หน้าที่ใน
ขอบเขตงานของตนเป็นอย่างดี ทั้ง
หน้ าที่ ตน เองในฐานะที่ เป็นนัก
กฎหมาย และหน้าที่ที่มีต่อสังคมใน
ฐานะที่ผู้ให้บริการทางกฎหมาย 

 1.3  เป็ นนั กกฎหมายที่ เข้ าใจ
ส ภ า พ สั ง ค ม ข อ ง  4 จั ง ห วั ด 
ชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี  
จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสตูล  ในด้านการนับถือ
ศาสนา และการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลามในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว เพื่อ
เคารพในความแตกต่างทางเชื่อชาติ 
ศาสนา และการบังคับใช้กฎหมาย 

 1.4 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
วิชาการของบุคคลอ่ืน ให้เกียรติใน
งานของผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้   
 2.1 นิสิตรู้และเข้าใจประวัติความ 1. อธิบายภาพรวมของวิชา 1.ทดสอบสิ่งที่นิสิตเรียนมาทุก

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
0801457  
กฎหมาย

อิสลาม 

                   

http://202.129.46.119/pckpb/public/doc/article_academic/tqfpi_1.pdf
http://202.129.46.119/pckpb/public/doc/article_academic/tqfpi_1.pdf
http://202.129.46.119/pckpb/public/doc/article_academic/tqfpi_1.pdf
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
เป็ น ม าขอ งศ าสน า อิ ส ล าม ใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย  จน
มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  และรู้ถึง
บ่อเกิดของกฎหมายอิสลาม จนถึง
ร ะ บ บ ก ฎ ห ม าย อิ ส ล าม แ ล ะ
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
และมรดก 

กฎหมายอิสลาม ผ่านทาง ม.ค.อ.3  
และก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
เรียนวิชากฎหมายอิสลาม  การ
วัดผลและการประเมินผล  
2. สอนเนื้อหาที่ เกี่ยวกับเป็นมา
ของศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  จนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์  และรู้ถึงบ่อเกิดของ
กฎหมายอิสลาม  จนถึ งระบบ
กฎหมายอิสลามและกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก 
3. รายงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อ
ที่ก าหนดให้ 

คาบ โดยใช้แบบทดสอบ หรือใช้
วิธีการสอบปากเปล่า 
 
2.สอบปลายภาค 

 2.2 นิสิตสามารถค้นคว้าเป็น โดย
อาศั ยจากท รัพ ยากร หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 

 2.3 นิสิตสามารถแบ่งประเภท
ของความผิดเป็น และแบ่งมรดก
ตามกฎหมายอิสลามเป็น 

 2.4 - 
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 นิสิตสามารถแบ่งมรดกตาม

กฎหมายอิสลามได้อย่างถูกต้อง 
และแก้ปัญหาโดยใช้นิติวิธีทาง
นิ ติ ศ าสตร์ เชิ ง อิ สลาม ได้ อย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง  เมื่ อ เจ อข้ อ เท็ จ จ ริ งที่
นอกเหนื อจากหลัก เกณ ฑ์ทาง
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

1. ให้นิสิตเปรียนเทียบความ
แตกต่างระหว่างระบบกฎหมาย 
Civil law กับระบบกฎหมาย
อิสลาม 
2.ฝึกปฎิบัติการการแบ่งมรดกตาม
กฎหมายอิสลาม 

1.ทดสอบความรู้ท้ายคาบ 
2.สอบปลายภาค 

 3.2 เห็นคุณค่าของกฎหมาย
อิสลาม และประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้กฎหมาย
อิสลาม 

 3.3 - 
 3.4 - 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

 4.1 นิสิตท าตามกฎระเบี ยบที่
ก าหนดในชั้นเรียนอย่างเคร่งครัด 

1. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.ร่วมกันออกแบบกฎระเบียบ
ร่วมกันในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้
จากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติตนของ
นิสิตว่ามีการท าตามกฎที่สร้าง
ร่วมกันในชั้นเรียนหรือไม่ 

 4.2 นิสิตเข้ากับเพ่ือร่วมชั้นเรียน
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่าง
สร้างสรรค์ 



5 

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 4.3 ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนิสิตที่

เป็นต่างศาสนิก หรือ เพศทางเลือก
ได้อย่างเหมาะสม ปกติ 

 4.4 นิ สิ ต ส าม า รถ อ ธิ บ าย ให้
ครอบครัว ชุมชน เข้าใจกฎหมาย
อิสลามได้อย่างดี 

 4.5 นิสิตมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พั ฒ น า แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

    
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 นิสิต สืบค้นข้อมูลจากสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็น 

ให้นิสิตท ารายงาน และกิจกรรม
กลุ่ม โดยการอ้างอิงเนื้อหาให้
ถูกต้องตามรูปแบบที่ถูกต้อง 

 
จากเชิงอรรถในรายงานว่า
ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง
หรือไม่ 

 5.2 นิสิต สามารถจ าแนกสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ กับไม่
น่าเชื่อถือได้ 

 5.3 นิสิตสามารถน าเครื่องมือ (โป
ราแกรมคอมพิวเตอร์) มาใช้
ประโยชน์กับงานวิชาการทาง
กฎหมายได้ 

 
 
 

 
5.4  นิสิตน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มา
น าเสนอความรู้ทางกฎหมายได้
อย่างเข้าใจง่าย 

 

ค ำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้น ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม 
มคอ.1 มาใช้ เป็นมาตรฐานขั้นต่ าของหลักสูตร หากยังไม่มี  มคอ.1 ให้ ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลั ยก าหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่ า  และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
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ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน บรรยาย ปฏิบัติ 

1 -อธิบาย ม.ค.อ. 3  
-อธิบายประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ 
-สร้างกฎระเบียบร่วมกันในชั้นเรียน 
 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม 
power point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

2 -บ่อเกิดของกฎหมายอิสลาม 
-นิติวิธีทางกฎหมายอิสลาม เช่น การ
ตีความตามกฎหมายอิสลาม  ข้อขัดแย้งใน
การตีความ  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีข้อ
ขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้ 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

3 -หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา
อิสลาม 
-ความผิดกิศ๊อศ(ประหารชีวิต) และดิยัติ 
(จ่ายเงินเลือด) 
 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

4 -ความผิดตะอฺซีร 
บทลงโทษตะอฺซีร 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

5 -ความส าคัญของวิชาที่ว่าด้วยการแบ่ง
มรดกตามแบบอิสลาม 
-การรับมรดกในอิสลาม 
-วิธีลงบัญญัติในเรื่องมรดก 
-ความหมายในมรดกและสิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับกองมรดก 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

6 -องค์ประกอบของการแบ่ งมรดกตาม
กฎหมายอิสลาม 
-เงื่อนไขการรับมรดก 
-สาเหตุที่ท าให้มีสิทธิในการสืบมรดก 
-สาเหตุที่ถูกตัดสิทธิในกองมรดก 
-ผู้มีสิทธิรับมรดกท่ีเป็นเพศชาย 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน บรรยาย ปฏิบัติ 

-ผู้มีสิทธิรับมรดกท่ีเป็นเพศหญิง 
-เจ้าของสิทธิในกองมรดก เช่น ทายาทที่
เป็นเจ้าของสิทธิ์  ชาวอะซอบะฮฺ  เครือ
ญาติ 
 

7 -การกันสิทธิ 
-บุคคลที่ถูกกันสิทธิจากเพศชาย 
-บุคคลที่ถูกกันสิทธิจากเพศหญิง 
-การค านวณส่วนแบ่งมรดก 
-การเพ่ิมส่วน 
-การคืนส่วนเหลือ 
-ประมาณการ 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

8 -การรับมรดกของทารกในครรภ์ 
-มรดกของผู้ที่สาบสูญ 
-มรดกของผู้ที่ตกเป็นเชลยของฝ่ายข้าศึก 
-การรับมรดกของกระเทย 
-การรับมรดกของลูกซีนา 
การรับมรดกของลูกลิอาน 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

9 สอบกลางภาค 
10 -ฮุก่มข้อชี้ขาดของลูกซีนาและลูกลิอานใน

เรื่องการรับมรดก 
-การแบ่งมรดกของผู้ตายหมู่ 
การแบ่งมรดกของผู้มีหนี้สิน 
-การสมยอมในการแบ่งมรดก 
-การแบ่งมรดกของผู้ตายซับตายซ้อน 

3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

11-12 พินัยกรรม 6  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

13 -กองคลังการลาง 3  -บรรยายโดยใช้
โปรแกรม power 
point 
-กิจกรรมกลุ่ม 

 
 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

14-15 -ฝึกปฏิบัติการแบ่งมรดก  6 -สอบปากเปล่า 
-สอบข้อเขียนการ

 
 
อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการ

เรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน บรรยาย ปฏิบัติ 

แบ่งมรดก 
16 - นักกฎหมายต้นแบบในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
6  -กิจกรรมกลุ่ม  

อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45 6  

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

ข้อ 1.1,  1.2,  1.3 สังเกตพฤติกรรม/การท ากิจกรรมกลุ่ม 
และท าแบบประเมิน 

16 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2. ด้าน
ความรู้ 

ข้อ 2.1, 2.2, 2.3  
สอบย่อย/สอบปลายภาค 

14, 15, 17, 18 
40/60 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

ข้อ 3.1,  3.2 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพั
นธ์ด้าน
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 4.5 

ความร่วมมือในการท างานกลุ่มของ
นิสิต/ การแสดงความคิดเห็น/การ
ร่วมกันร่างข้อตกลง กฎระเบียนในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5. ด้านการ
สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

ข้อ 5.1, 5.2, 5.4  ออกรายงานและตรวจสอบจากผลงาน 
/ เชิงอรรถ 

16 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
อัซซัยยิด ซาบิก. (2558). ฟิกฮุซซุนนะฮ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด. 
มุฮ าหมัดซากี เจ๊ะหะ. (2555). กฎหมายอาญาอิสลาม. กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด. 
วะฮฺบะฮฺ อัซซุฮัยลี. (2551). อัลฟิกฮุลอิสลามี เล่ม1. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศูนย์หนังสืออิสลาม. 
อักบัรฺ ชาร์ นะญียอะมาดี. (2556). ประวัติศาสตร์อิสลาม เล่ม1 .กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศูนย์

หนังสืออิสลาม. 
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มุนีร มูหะหมัด. (2551). กฎหมายอิสลาม เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศูนย์หนังสืออิสลาม. 
 
 

 
 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 คู่มือศึกษาเบื้องต้นหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม 
 อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) กฎเกณฑ์และหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ 
 อิสมาแอ อาลี.กฎหมายมรดก และพินัยกรรมอิสลาม. 

 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาตามระบบประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมินการ

สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงการสอนตามแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

3.2 ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนตามผลการส ารวจให้ตรงตามความต้องการของ Stakeholders  
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนน (กลางภาค/ปลายภาค) 
4.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบข้อสอบว่าข้อสอบนั้นๆตอบตัวชี้วัดในรายวิชา หรือไม่ 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต  โดยตรวจข้อสอบ  วิธีการให้คะแนน และค่าระดับขั้น 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  คะแนนสอบของนิสิต  ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล และ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


