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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100111 ภาษาอาหรับพนืฐาน
Basic Arabic

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [01-206] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว คอมพวิเตอร์

2 [01-206] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 16 ม.ิย. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาไดฝึ้กการอา่นออกเสยีงพยญัชนะภาษาอาหรับและฝึกทกัษะการฟัง การอา่น การพดู และ การเขยีนภาษาอาหรับพนืฐาน
2. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถสนทนาดว้ยภาษาอาหรับอยา่งเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
3. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษาอาหรับทถีกูตอ้ง
4. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําเสนอและแสดงบทบาทหนา้ชนัเรยีนตลอดจนการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวันโดยใชภ้าษาอาหรับในการสอืสาร

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้นืฐานในดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และ การเขยีนภาษาอาหรับในบรบิททเีกยีวขอ้งในชวีติประจําวัน ฝึกการอา่นออกสยีงคําภาษาอาหรับใหถ้กูตอ้ง และสามารถใชภ้าษาอาหรับในสถานการณ์ต่างๆ เชน่
การแนะนําตัวเอง การทกัทาย การซอืของ การตดิต่อสอบถามขอ้มลูทงัในและนอกประเทศ เป็นตน้ นอกจากนันสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษาอาหรับ อกีทงัสามารถนําความรูด้ังกล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวัน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

อกัษรภาษาอาหรับ หลักการสรา้งคํา ประโยคพนืฐาน ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน เพอืความเขา้ใจเรอืงทวัๆ ไปในชวีติประจําวัน ใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นการสอืสารกบัเจา้ของภาษาได ้

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 ชวัโมง/ภาคการศกึษา

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน ๑ ชวัโมง/สัปดาห ์( สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี ) วธิกีารสอืสารกบันักศกึษาดว้ยตนเองใช ้e-mail

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม - สอดแทรกระหวา่งการเรยีนการสอนทกุครัง - พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและ พฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุร ิ
ต ขยนั อดทน และสูง้าน

- จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้คุณธรรม จรยิธรรมการเสยีสละ - ประเมนิจากการผลการปฏบิัตกิจิกรรมของนักศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื 
รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

- ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ - จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้คุณธรรม จรยิธรรมการเสยีสละ - ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

computer
Typewritten text
และหลักสูตร ๆ



5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน - ประเมนิจากการผลการปฏบิัตกิจิกรรมของนักศกึษา

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา ประเมนิจากการทดสอบยอ่ยกลางภาค และสอบปลายภาค

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุต์
ความรู ้

การทํางานกลุ่ม การเขยีนรายงาน การนําเสนอรายงาน การอภปิราย วเิคราะห ์ประเด็นก
รณีศกึษา

การทํางานกลุ่ม การเขยีนรายงาน การนําเสนอรายงาน การอภปิราย วเิคราะห ์ประเด็นก
รณีศกึษา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนื
อหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- จัดกจิกรรมการสอนทเีนน้ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน ประเมนิจากการนําเสนอรายงานจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผ
ล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ใชก้ระบวนการสอนทเีนน้กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีน
ภาษามลายอูยา่งเป็นทางการ

- ประเมนิจากการอภปิราย การแสดงความคดิเห็นรว่มกนัในชนัเรยีน
- รายงานทไีดรั้บมอบหมาย

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ ใชก้ระบวนการสอนทสีะทอ้นความคดิ การคดิอยา่งมรีะบบ 
- การวเิคราะหป์ระโยคต่างๆ รวมทงัการทํารายงานในภาษาอาหรับ 
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้แลว้นําเสนอผลงาน

- ประเมนิจากการสอบยอ่ย และสอบกลางภาคปลายภาค

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่ - รายงานทไีดรั้บมอบหมาย ประเมนิจากจากรายงานทนํีาเสนอ พฤตกิรรมการทํางานเป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผู ้
อนื และตอ่สงัคม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเสนอรายงานในเชงิวเิคราะห์ ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม - อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน ประเมนิจากจากรายงานทนํีาเสนอ พฤตกิรรมการทํางานเป็นทมี

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแหล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แล ้
วนําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไี
ดอ้ยา่งเหมาะสม

- การสอนโดยใช ้power point ประกอบการบรรยาย - ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเส
นอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจใ
นชวีติประจําวัน

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเว็บไซดต์่างๆ - ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้
ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- นําเสนอการสอนโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีทีนัสมยัและเหมาะสม ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมนิผล 3 บรรยาย / อภปิราย -Power Point
-บัตรคํา

1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

2 บทท ี1 คํานิยาม, ความสําคัญของภาษาอาหรับและอกัษรภาษาอาหรับแล
ะการอา่นออกเสยีงพยญัชนะและสระ

3 บรรยาย / อภปิราย
นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีง

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

3 บทท ี2 ชนิดของคําในภาษาอาหรับ
1.1 คํานาม
1.2 คํากรยิา
1.3 คําบพุบท

3 บรรยาย / อภปิราย
กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุต์

-Power Point
-บัตรคํา

1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

4 บทท3ี โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาหรับ
- ประโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํานาม
- ประโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํากรยิา

3 บรรยาย / อภปิราย
กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุต์

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

5 บทท ี3 โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาหรับ
ประโยคเงอืนไข
ประโยคคําถาม

3 บรรยาย / อภปิราย
กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุต์

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

6 บทท ี4 ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ
3.1 ฟังการต์ูน
3.2 ฟังข่าว

3 • กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษาอาหรับจาก CD 
การต์ูนโฆษณา, ประกาศ สุนทรพจน์ และจากรา
ยการวทิยทุใีชภ้าษาอาหรับ

-Power Point
- CD

1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

7 บทท ี4ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ
- ฟังประกาศ
-ฟังสุนทรพจน์
-ฟังรายการวทิยุ

3 กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษาอาหรับจาก CD ก
ารต์ูนโฆษณา, ประกาศ สุนทรพจน์ และจากราย
การวทิยทุใีชภ้าษาอาหรับ

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

8 บทท ี4 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ
ฝึกสนทนาการทกัทาย
ฝึกการแนะนําตนเอง

3 บรรยาย / อภปิราย -Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

9 บทท ี4 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ
การซอืของ
4.4 การขอความชว่ยเหลอื

3 นักศกึษาฟังCD การสนทนาในสถานทตี่างๆ
นักศกึษาฝึกพดูและใชภ้าษาอาหรับในการซอืขอ
งและบอกทศิทาง

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ



4.5 การบอกทศิทาง มอบหมายงานแต่ละกลุ่ม

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 ทกัษะการอา่นภาษาอาหรับ
5.1 ทกัษะการอา่นออกเสยีง
การอา่นคํา
การอา่นประโยคในภาษาอาหรับ

3 บรรยาย
นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีง

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

12 บทท ี5ทกัษะการอา่นภาษาอาหรับ
5.2 ทกัษะการอา่นในใจ
การอา่นบทความตามทกํีาหนดให ้
การอา่นนิทาน

3 บรรยาย
นักศกึษาฝึกการอา่นในใจตามบทความหรอืนิทา
นทกํีาหนดให ้

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

13 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ
- ฝึกเขยีนประโยคพนืฐาน
- ฝึกเรยีงความประโยคสันๆ

3 • อาจารยบ์รรยาย
กจิกรรมฝึกทกัษะการเขยีนประโยคพนืฐาน การเ
ขยีนประวัตตินเองและการเขยีนเรยีงความสัน ๆ 
ได ้

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

14 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ
- ฝึกเขยีนประวัตตินเอง
- ฝึกเขยีนเรยีงความสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย
กจิกรรมฝึกทกัษะการเขยีนประโยคพนืฐาน การเ
ขยีนประวัตตินเองและการเขยีนเรยีงความสัน ๆ 
ได ้

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

15 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ
- ฝึกเขยีนประวัตตินเอง
- ฝึกเขยีนเรยีงความสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย
กจิกรรมฝึกทกัษะการเขยีนประโยคพนืฐาน การเ
ขยีนประวัตตินเองและการเขยีนเรยีงความสัน ๆ 
ได ้

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

16 สรปุและทบทวนเนือหาตลอดภาคเรยีน 3 อาจารยบ์รรยายและสรปุเนือหา 
นักศกึษาสรปุเนือหาทไีดศ้กึษามาตลอดภาคการ
ศกึษา

-Power Point 1. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
2. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิ
ผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ข
ยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รว
มทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิ
แวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรยีน 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุตค์วา
มรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืห
าของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20

-สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17,18 30

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล แ
ละคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคเรยีน 20%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื
และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้
ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอ
ขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติ
ประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้
มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

Jack C. Richard and Theodore S.Rodgers. (1998). Approaches and Methods Language
Teaching.2nd ed. Cambridge University Press UK.
MarianneCelce-Murcia & Sharon Hilles.(1988). Techniques And Resources in Teaching 
Grammar. Oxford University Press
Abdullah Hassan. 2007. Linguistik Am: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Asraf dan Suriati Ibrahim. Bahasa Malaysia (Tatabahasa). Selangor: Sasbadi Sdn. Bhd.
Aziah Tajudin. 2007. Berhenti Sejenak. Kula Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
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2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

2.1 หลักไวยากรณ์อาหรับพนืฐาน 
2.2 ทกัษะการฟังภาษาอาหรับ
2.3 ทกัษะการพดูภาษาอาหรับ
2.4 ทกัษะการอา่นภาษาอาหรับ 
2.5 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ



3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ตําราและวารสารทเีกยีวขอ้งและเว็บไซตท์เีกยีวกบัหวัขอ้ตามแผนการสอน

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี กองบรกิารการศกึษาไดจั้ดทําแบบประเมนิการสอน 
โดยใหนั้กศกึษาทกุคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาซงึรวมถงึวธิกีารสอน สงิสนับสนุนการเรยีนการสอนซงึมผีลกระทบต่อการเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ไีดรั้บและเสนอแนะเพอืการปรับปรงุรายวชิาผา่นระบบออนไลน์

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การประเมนิการสอนโดยคณะกรรมการทแีต่งตังโดยคณะกรรมการหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

กําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาแลว้จัดทํารายงานทกุภาคการศกึษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบัน การศกึษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติททํีาอยา่งต่อเนือง และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถามเพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษานัน ๆ 
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิาโดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษาอาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีชแ้ละนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ

1. การบรูณาการกระบวนการวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคก์บักระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process) 
ไดเ้ตรยีมผลการวจัิยเรอืงรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาอาหรับเพอืพัฒนาทกัษะการพดูภาษาอาหรับแกนั่กเรยีนโรงเรยีนสตรอีสิลามวทิยามลูนิธ ิเพอืมาบรูณาการกบัการเรยีนการสอนในชนัเรยีน เชน่ กจิกรรมธนาคารออมศัพทอ์าหรับ
กจิกรรมเล่าเรอืงจากภาพ และกจิกรรมโฆษณาภาษาอาหรับ เป็นตน้ 

2. การบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่ังคมกบักระบวนการเรยีนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
ไดเ้ตรยีมและวางแผนการบรูณาการงานบรกิารวชิาการ โครงการการพัฒนาทกัษะภาษาอาหรับเพอืการสอืสารแกเ่ยาวชนตําบลทา่สาป
กบัการเรยีนการสอนและไดเ้ตรยีมคําศัพทท์วัไปทใีชส้อนในการบรกิารวชิาการเพอืมาสอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอนในวชิานีดว้ย
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