
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  นิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 LW 410 กฎหมายการคา้กลุ่มประเทศอิสลาม 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 

3. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคปลาย 2558/ ปี  4 

5. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 - 

6. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 - 

7. สถานทเีรียน    

 หอ้ง 1403 ตึก 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

8. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

  ธนัวาคม  

 

 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

- เพือใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์เบืองตน้ของกฎหมายการคา้ กฎหมายการเงินและการ

ลงทุนในกลุ่มประเทศอิสลาม 

- เพือใหน้กัศึกษาเรียนรู้หลกักฎหมายอิสลามทีเกียวขอ้งกบัการคา้ การเงินและการลงทุน และสามารถ

นาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือใหร้ายวิชานีมีความทนัสมยั และตรงกบัสภาวการณ์ทางการคา้ระหว่างประเทศทีไม่หยดุนิง อีกทงั 

เพือใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายความสาํคญัของหลกัการทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคา้ของกลุ่มประเทศ

อิสลามไดอ้ย่างตรงตามสภาวการณ์การเปลียนแปลงในกฎหมายการคา้ของโลก  

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

หลกักฎหมายอิสลามทีมีผลกระทบต่อการคา้และธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการคา้

และการลงทนุกบักลุ่มประเทศอิสลาม รวมทงักฎหมายครอบครัว ทรัพยสิ์น และระบบศาลของกลุ่มประเทศ

อิสลาม 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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30 

 

 

 

 

 

-  -  10 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

- ความรับผดิชอบต่อสังคม 

- จริยธรรมนักกฎหมาย 

- ความโปร่งใสในการทาํงาน 

 

1.2 วิธีการสอน  

- การบรรยาย 

- การทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ขอ้สอบกลางภาค 

- ขอ้สอบปลายภาค 

- การเก็บคะแนนโดยการใหน้ักศึกษาโตว้าที 

 

2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

- ทฤษฎีกฎหมายอิสลาม 

- กฎเกณฑที์สําคญัของกฎหมายการคา้อิสลาม 

 

2.2 วิธีการสอน 

 - บรรยาย 

- ยกตวัอย่าง 

- การหารือกบันกัศึกษา 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

- การวิเคราะห์ 

- การปรับกฎหมายเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัของเศรษฐกิจโลก 

 

3.2 วิธีการสอน 

- การบรรยายโดยยกตวัอยา่งประกอบ 

- การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมออกความคดิเห็น 

- การตงัโจทยใ์นการพฒันาทกัษะทางปัญญาแก่กิจกรรมโตว้าที 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

- การแบ่งกลุ่มเพอืโตว้าท ี

- การทาํงานเป็นกลุ่ม 

 

4.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 

- เชือมโยงโดยใชต้วัอย่าง 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 - วดัคะแนนโดยประเมินจากการเนือหาและการนาํเสนอของกิจกรรมโตว้าที 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลจากสือออนไลน ์

 

5.2 วิธีการสอน 

   - การบรรยาย 

- การสาธิตในหอ้งเรียน  

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมการโตว้าที 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 บทเบืองตน้เกียวกบั

กฎหมายอิสลาม 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

2 ระบบกฎหมายอิสลาม  2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

3 หลกักฎหมายการคา้ใน

ประเทศอิสลาม 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4 หลกักฎหมายการคา้ใน

ประเทศอิสลาม 2 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

5 หลกักฎหมายการเงินใน

ประเทศอิสลาม 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

6 หลกักฎหมายการเงินใน

ประเทศอิสลาม 2 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 



7 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

7 หลกักฎหมายการธนาคาร

ในประเทศอิสลาม 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

8 สอบกลางภาค 2   

 

 

9 หลกักฎหมายการธนาคาร

ในประเทศอิสลาม 2 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

10 กฎหมายการลงทุนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนซึง

เป็นประเทศอิสลาม 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

11 กิจกรรมการนาํเสนอผล

ลานของนกัศึกษา 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

12 กฎหมายการลงทุนใน

ประเทศอินโดนีเซีย 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

13 กฎหมายการลงทุนใน

ประเทศมาเลเซีย 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 
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14 กฎหมายการลงทุนใน

ประเทศบรูไน 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

5 สอบปลายภาค 3   

 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1 

 

ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

 

สอบกลางภาค 8 20% 

2 

ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

 

 

สอบปลายภาค 15 60% 

3 

ทกัษะการ

ทาํงานกลุ่มและ

การวิเคราะห ์

กิจกรรมโตว้าที 16 20% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

1) Joseph Schacht (1982). “An Introduction to Islamic Law” Clarendon. Oxford. 

2) Hans Visser (2010). “Islamic Finance: Principles and Practice”. Edward Elgar. 
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3) Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud (2001). “Islamic Banking”. Edward Elgar. 

4) Jamila Hussain (2011). “Islam: Its Law and Society”. The Federation Press. 

5) Abdul Karim Aldohni (2011). “The Legal and Regulatory Aspects of Islam Banking”. Routledge. 

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

งานวิจยั 

1) “อนุวตัิการกฎหมายเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน: ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ดา้วและการลงทุน” พ.ศ. 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

2) “โครงการการจดัทาํขอ้มลูกฎหมายของประเทศบรูไนและขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคา้และการลงทุน

ของประเทศบรูไน” สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (หวัหนา้โครงการ) ตุลาคม 2557-เมษายน 2558 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 - 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- ถาม-ตอบในห้องเรียน 

- แบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- ถาม-ตอบในห้องเรียน 

- แบบประเมินรายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

- นาํผลการประเมินไปพฒันารายวิชา 

- พฒันารายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัสังคม 

- พฒันาการสอนใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของเด็ก 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

- พิจารณาจากการตอบขอ้สอบของนกัศึกษา 

- นาํผลจากการสอบกลางภาคไปพฒันาการสอบปลายภาค 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- รวบรวมผลประเมินการสอนและผลประเมินรายวิชาจากนักศึกษา 

- พฒันาปรับปรุงจาก Feedback ทีไดรั้บ 

- พฒันาปรับปรุงจากเนือหารายวิชาทีจะตอ้งสะทอ้นความเปลียนแปลงของสังคม 

 

 

 


