มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500124 วิถีชีวติ มุสลิม
Muslim ways of life
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการอิสลาม
ประเภทรายวิชา : ศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม, อาจารย์กมั ปนาท บัวเจริ ญ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 กรกฎาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างหลักของอิสลามในด้านต่างๆ
2.มีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวติ มุสลิมอย่างถูกต้อง
3.สามารถนาความรู้และความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ ยวกับวิถีชีวิตมุสลิ มในด้านหลักศรัทธา หลักปฎิบตั ิตน หลักจริ ยธรรม
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอื่นๆ จนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมไทยที่เป็ นพหุ วฒั นธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสามารถนาความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความเป็ นมาและพื้นฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การดาเนินชีวิตของมุสลิมภายใต้หลักศรัทธา หลักการ
ปฏิบตั ิ หลักจริ ยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และสันทนาการ
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

จานวนคาบ

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้า
สอนเสริ มตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ด้วยตนเอง
45
ไม่มี
ต้องการของผูส้ อน/
ภาคสนาม
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
90 : ภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
-ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ส่วนตัว (ติดต่อเฉพาะปั ญหาเร่ งด่วน)
-อาจารย์ผสู้ อนจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทุก
วันพุธ 13.00-14.00น.
บรรยาย

ปฏิบัติ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดีงาม เพื่อนาไปเสริ มสร้างความร่ มเย็นและสงบ
สุ ขในสังคมส่ วนรวม
 1. มีจิตสานึกดี
2. มีวริ ิ ยะอุตสาหะ
 3.มีจิตสาธารณะ
1.2 กลยุทธ์ การสอน
ปลูกฝั งผูเ้ รี ยนให้ มีจิตสานึ ก เคารพกฎระเบี ยบทางสั งคม วัฒนธรรมองค์กร และมี ความรั บผิดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม
1. เน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริ ยธรรม ในเนื้ อหาวิชาเรี ยน
2. ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
3. จัดกรรมในชั้นเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
4. เน้นความมีวนิ ยั ตรงต่อการเข้าชั้นเรี ยน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมการของนักศึกษาโดยสังเกตุหรื อจากผูเ้ กี่ยวข้อง
- ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนและงานมอบหมาย
- ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อนอกชั้นเรี ยน
- ประเมินจากปริ มาณการลอกการบ้านหรื อทุจริ ตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้
 1.มีความรอบรู ้และความเข้าใจเกี่ยวศาสตร์ หลักในการดาเนินชีวิต
 2. มีความรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิ จ และประเด็นที่เกิดขึ้นใน
สังคม
2.2 วิธีการสอน
1. การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลายรู ปแบบ เช่น การบรรยาย
การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ
2. ส่ งเสริ มการสื บค้นหรื อค้นคว้าเพิม่ เติมด้วยตนเองในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การเมือง และอื่นๆ ตลอดจนจัดทารายงานเพื่อนาเสนอรายงาน
3. บูรณาการความรู้ตามหลักวิชาและทฤษฎีกบั ชีวติ ประจาวัน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การทาแบบฝึ กหัด และการทารายงาน
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
- การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
 1.มีความสามารถขั้นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าอย่างบูรณาการ
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการป้ องกันและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาในชีวติ ประจาวัน
3.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการสอนแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าแบบบูรณาการ
2. ฝึ กให้วเิ คราะห์และแก้ปัญหาทางเหตุการณ์จริ ง
3. ส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้า ทารายงาน อภิปรายด้วยตนเอง โดยการใช้ปัญหาเป็ นฐานการศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- การทาแบบฝึ กหัดในลักษณะการวิเคราะห์
- การตรวจงานที่มอบหมายให้ทา
- วิธีการนาเสนอจากงานการศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม
 2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4.2 วิธีการสอน
1. แบ่งกลุ่มและมอบหมายงานให้ร่วมมือกันศึกษาตามประเด็นที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมกลุ่มคละกัน และให้แสดงความเห็น แลกเปลี่ยนความรู ้
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม
- ประเมินจากรายงาน การศึกษาค้นคว้า การนาเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-5-

มคอ. 3

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้
2. มีทกั ษะในการคิดคานวณ
 3.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1. การสอนที่เน้นการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
2. การส่ งเสริ มให้คน้ คว้าเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงานและนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- การทาแบบทดสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบ
สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
3
1.ผูส้ อนชี้แจงรายละเอียด และ
นักศึกษาร่ วมกันอภิปรายกิจกรรม
2. บรรยายประกอบสไลด์
3.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
- ใบงานที่
3
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

ผู้สอน

1

1.แนะนารายวิชาและทดสอบก่อนการ
เรี ยน
2.ความรู ้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

2

ความเป็ นมาและโครงสร้างศาสนา
อิสลาม

3

หลักศรัทธา

3

1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
- ใบงานที่

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

4

หลักปฎิบตั ิตน

3

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

5

หลักคุณธรรม

3

1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
- ใบงานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ
3

6

หลักจริ ยธรรม

7

สังคมมุสลิม
ลักษณะสังคม ;
โครงสร้างเชิงสถาบัน

3

9

ลักษณะสังคม ;
ระบบความมัน่ คงทางสังคม

3

10

ลักษณะสังคม ;
กฎหมายอิสลาม

3

11

ลักษณะสังคม ;
การปฎิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น

3

12

วัฒนธรรมมุสลิม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ;
-นิยาม ความสาคัญ และประเภท

3

13

3

15

วัฒนธรรมมุสลิม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ;
-ภาษา การแต่งกาย และอาหาร
วัฒนธรรมมุสลิม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ;
-ศิลปะ เทศกาล และวันสาคัญทาง
ศาสนา
หะลาลและหะรอมในอิสลาม

16

สรุ ป ;

3

8

14

3

3

มคอ. 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
1.ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
สื บค้น
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
- ใบงานที่
สอบกลางภาค
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
- ใบงานที่
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งคาถาม/แบบฝึ กหัด
3. อภิปรายกลุ่ม
- ใบงานที่
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อนาไปค้นคว้า
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.มอบหมายงาน/แบ่งกลุ่ม
- จัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน/นาเสนอ
1.บรรยายประกอบสไลด์
2.ตั้งหัวข้อเพื่อใช้คน้ คว้า
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ห้องสมุด
- อภิปราย
1.บรรยายประกอบสไลด์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้สอน
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
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สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ มุสลิม
และการนาไปประยุกต์ใช้
17

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
2.ตั้งคาถาม/อภิปราย
3.แลกเปลี่ยความคิดเห็น
สอบปลายภาค

ผู้สอน
อ.กัมนาท บัวเจริ ญ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สั ดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
(ร้ อยละ)

สั ปดาห์ ที่

1

1.1 มีจิตสานึกดี
1.2 มีวริ ิ ยะอุตสาหะ
1.3 มีจิตสาธารณะ

-พฤติกรรม การเข้าชั้น
ตลอดภาคการศึกษา
เรี ยน การตรงต่อเวลา และ
ความร่ วมมือ

15

2

2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในรายวิชา
2.2 มีความสามารถในการนาความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
3.1 มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
3.2 มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา
4.1 สามารถร่ วมทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

-การสอบกลางภาค
-การสอบปลายภาค

20
30

3
4

5

5.1 มีความสามารถในการสื่ อสารที่ดี
5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี

9
17

แบบฝึ กหัด
1,3,5,7,10,12
อภิปราย/นาเสนอ
สังเกตพฤติกรรมประเมิน
14
จากรายงาน การค้นคว้า
การนาเสนอ
การอภิปรายและนาเสนอ 2,4,6,8,11,13
งาน
-15

15
10

10

แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

6001036

1.คณธรรมจริ ยธรรม 2.ความรู ้

1
●

2
○

3
●

1
●

3.ทักษะทาง
ปั ญญา

2
●

1
●

วิถีชีวติ มุสลิม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2
○

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่ อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2
●

1

2

3
●
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มคอ. 3

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรี ยนรู้
เกรด

คะแนน /ช่วงคะแนน

ความหมาย

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
U
S

85-100
80-84
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที่พอใจ
เป็ นที่พอใจ

หมายเหตุ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สมาคมนักเรี ยนเก่าอาหรับประเทศไทย. (2541). พระคัมภีร์อลั กุรอานพร้ อมคาแปลเป็ น
ภาษาไทย. ซาอุดิอาระเบีย : ศูนย์กษัตริ ยฟ์ ะฮัดเพื่อการพิมพ์อลั กุรอาน.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
จารึ ก เซ็นเจริ ญ และมุฮมั มัด พายิบ. (2540). หะดีษบุคอรีย์. กรุ งเทพฯ : อัลอีหม่าน.
อรุ ณ บุญชม .(ม.ป.ป.). หะดีษซอเฮี๊ยะฮฺ. กรุ งเทพฯ : เอ็ม.เค.อิมเมจ.
และดีวที ศั น์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
มุนีร มุฮาหมัด. (2542). วันและเดือนทีส่ าคัญในอิสลาม. สานักจุฬาราชมนตรี .
อิมรอน มะกูดี. (2531). หลักการเชื่ อมั่นทีถ่ ูกต้ อง และทีต่ รงกันข้ าม. ม.ป.ม.
อรุ ณ บุญชม. (ม.ป.ป). นิติศาสตร์ อสิ ลาม. กรุ งเทพฯ : ส.วงเสงี่ยม.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- ประเมินโดยแบบสารวจประเมินผูส้ อนโดยนักศึกษาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ประเมินจากผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
- ประเมินจากแบบฝึ กหัด/ใบงานของนักศึกษา
- ประเมินจากผลงาน/ชิ้นงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดผลในรายวิชาปลายภาคเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกภาค/ปี การศึกษา
- ปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชาเมื่อครบ 3 ปี
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