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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100108 ภาษามลายเูพอืการสอืสารและพัฒนาการเรยีนรู ้
Malay for Communication and Learning Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.อาซยีะ วันแอเลาะ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-406] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ คณติศาสตร์

2 [20-407] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว วทิยาศาสตรท์วัไป

6 [20-407] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว คอมพวิเตอร์

7 [01-203] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ พลศกึษาและสุขศกึษา

8 [01-204] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

9 ภาษามลายู

10 [01-206] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว การพัฒนาชมุชน

11 [01-206] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ ภาษาองักฤษ

12 [01-206] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ ภาษาไทย

13 [01-307] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ ภาษาจนี

14 [01-303] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

15 การออกแบบศลิปกรรม

16 [01-303] พธุ 8:00 - 11:00 อ.มะซัมด ีสะอะ รัฐประศาสนศาสตร์

17 [01-304] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.มะซัมด ีสะอะ รัฐประศาสนศาสตร์

18 [20-408] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ เกษตรศาสตร์

19 [04-302] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ ธุรกจิระหวา่งประเทศ

20 [04-302] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

21 [04-402] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ นิตศิาสตร์

22 [04-402] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ การพัฒนาชมุชน

23 [04-402] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ นิตศิาสตร์

24 นิตศิาสตร์

25 ภาษาอาหรับ

26 [04-304] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

36 [01-204] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

37 การสอนอสิลามศกึษา

38 [04-305] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ คอมพวิเตอร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 30 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 เพอืใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาทกัษะการฟัง การอา่น การพดู และการเขยีนภาษามลายอูยา่งเป็นทางการ
1.2 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถสนทนาดว้ยภาษามลายอูยา่งเป็นทางการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
1.3 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษามลายทูถีกูตอ้ง
1.4 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูภ้าษามลายไูปพัฒนาการเรยีนรูข้องตนเองได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้นืฐานในดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีนภาษามลายอูยา่งเป็นทางการในบรบิททเีกยีวขอ้งในชวีติประจําวัน ฝึกการอา่นออกเสยีงคําภาษามลายกูลางใหถ้กูตอ้ง
และสามารถใชภ้าษามลายกูลางในสถานการณ์ต่าง ๆ เชน่ การแนะนําตัวเอง การทกัทาย การซอืของ การตดิต่อสอบถามขอ้มลูทงัในและนอกประเทศ เป็นตน้
นอกจากนันสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษามลายกูลาง อกีทงัสามารถนําความรูด้ังกล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวัน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา



พัฒนาทกัษะการใชภ้าษามลาย ูดา้นการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีน ในบรบิททเีกยีวขอ้งกบัชวีติประจําวัน ฝึกการอา่นออกเสยีงคําภาษามลายใูหถ้กูตอ้ง
ฝึกสนทนาภาษามลายเูพอืการสอืสารในสถานการณ์ต่างๆ เชน่ การแนะนําตนเอง การกล่าวทกัทาย การกล่าวลา การใหคํ้าแนะนํา การตดิต่อสอบถามขอ้มลูทงัในและนอกประเทศ
และฝึกการเขยีนประโยคทไีมซ่ับซอ้น

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

3 ชวัโมง ทกุๆวันพธุ เวลา 13.30-16.30 น. (เฉพาะรายทนัีดหมายเขา้ขอปรกึษาและแนะนาทางวชิาการ)

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั 
และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์รเพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้กา
รเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของม
หาวทิยาลัย

ปฏบิัตตินตามกรอบระเบยีบขอ้บังคับของสถาบันและสังคม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซื
อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิ
ละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

มวีนัิยในการเรยีน ตรงต่อเวลา ซอืสัตยส์ุจรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็
นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเ
ป็นมนุษย์

การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิ
ธรรมของสังคมและวชิาการ

เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ ในคุณค่าและศั
กดศิรขีองความเป็นมนุษย์

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ
ปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และก
ารประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสี
ําคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยี
นรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้ประยกุตใ์ช ้
ความรูต้ามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกีาร
สอนทหีลากหลาย การบรรยายรว่มกบัการอภปิราย การคน้ควา้กรณีศกึษา
ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

1) การทดสอบยอ่ย
2) ทดสอบกลางภาคการศกึษา ปลายภาคการศกึษา
3) ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
4) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คิ
ดเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมา
ชกิกลุม่

1) กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
กบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม

1) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมีงานอย่
างมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ต
นเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัต่อตนเอง ต่อผูอ้นื และต่อสังคม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นกลุ่ม เพอืส่งเสรมิการแส
ดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม

2) การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้ามในส
ถานการณ์การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการ
สอืสาร

1) การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสอืสาร
ระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยี
นและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง

1) การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต แ
ละแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน



2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โด
ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโ
นโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร

2) การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์
การเรยีนรู ้

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผ
ล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้
ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใ
นการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโ
มง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมนิผล 1 - บรรยาย อภปิราย
- Pretest กอ่นเขา้ชนัเรยีน

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

2 UNIT 1 BUNYI-BUNYI BAHASA MELAYU
(Asas Komunikasi)
1.1 Konsonan Bahasa Melayu Standard
1.2 Vokal dan Diftong

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

3 UNIT 1 BUNYI-BUNYI BAHASA MELAYU
(Asas Komunikasi)
1.1 Konsonan Bahasa Melayu Standard
1.2 Vokal dan Diftong

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

4 UNIT 2 BIODATA
2.1 Sapaan (การกล่าวทกัทาย)
2.2 Memperkenalkan diri (การแนะนําตนเอง)
2.3 Sistem Panggilan Keluarga Bahasa Melayu

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

5 UNIT 2 BIODATA
2.1 Sapaan (การกล่าวทกัทาย)
2.2 Memperkenalkan diri (การแนะนําตนเอง)
2.3 Sistem Panggilan Keluarga Bahasa Melayu

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

6 UNIT 3 KEDAI BUKU
2.1 Perbualan
2.2 Perbendaharaan Kata
2.3 Alat-alat Jualan di Kedai Buku

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

7 UNIT 3 KEDAI BUKU
2.1 Perbualan
2.2 Perbendaharaan Kata
2.3 Alat-alat Jualan di Kedai Buku

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

8 UNIT 4 PEKERJAAN
4.1 Kosa kata 
4.2 Perbualan Pekerjaan

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

9 UNIT 5 MUSIM
5.1 Perbualan dan Kosa Kata

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

10 สอบกลางภาค

11 UNIT 6 UCAPAN PERPISAHAN (การกล่าวลา)
6.1 Skrip Ucapan Perpisahan
6.2 Perbualan dan Ucapan Majlis Perpisahan

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

12 UNIT 6 UCAPAN PERPISAHAN (การกล่าวลา)
6.1 Skrip Ucapan Perpisahan
6.2 Perbualan dan Ucapan Majlis Perpisahan

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว



- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง 4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

13 UNIT 7 UCAPAN/SEBUTAN SALAM (การอวยพร)
7.1 Ucapan-ucapan Salam Mengikut Situasi

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

14 UNIT 8 PERKENALAN TEMPAT MELANCONG (การแนะน
ําสถานททีอ่งเทยีว)
8.1 Senarai tempat-tempat Pelancongan
8.2 Jenis-Jenis Ayat dalam Bahasa Melayu
8.3 Dialog

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

15 UNIT 9 บทสนทนาสําหรับการเดนิทางไปต่างประเทศ
9.1 Dialog Pelbagai Situasi

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

16 UNIT 10 PENULISAN BAHASA MELAYU
10.1 Teknik Penulisan
10.2 Penulisan

3 - บรรยาย อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษาสรปุใจความจากเนือเรอืง

เอกสาร
PowerPoint

1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.มะซัมด ีสะอะ
3. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
4. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประ
เมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั แล
ะสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืส ั
ตยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นข
องผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุ
ษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวั
ฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

-พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรยีน 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการ
ประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํค ั
ญในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค สัปดาห ์10 20

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชิ
งเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิ
ธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสัง
คมได ้

- สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17-18 30

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิ
กลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเ
อง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคเรยีน 20

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอื
สาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใ
ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล แ
ละนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาแ
ละการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกา
รสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
ผลงาน

ตลอดภาคเรยีน 20

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน



1. ตําราและเอกสารหลกั

- Ab. Rahman Ab. Rashid dan Yap Kim Fatt. 2007. Bahasa Kebangsaan. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
- Abdullah Hassan. 2008. Nahu Kemas Kini Panduan Bahasa yang Baik dan Betul. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
- Abdullah Hassan. 2008.Tatabahasa Pedagogi untuk sekolah Menengah. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

- Sistem ejaan bahasa Melayu
- Kepentinga Bahasa Melayu Standard
- Contoh-contoh perbualan Bahasa Melayu mengikut situasi dan kondisi.

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- ตําราและวารสารทเีกยีวขอ้งและเว็บไซตท์เีกยีวกบัหวัขอ้ตามแผนการสอน
-หนังสอืนิทาน เรอืงสันเหตุการณ์ทเีกดิขนึในโลกปัจจุบัน
- websit berita harian seperti www.utusan.com.my, www.beritaharian.com.my
www.mediapermata.com.bn

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี กองบรกิารการศกึษาไดจั้ดทําแบบประเมนิการสอนโดยใหนั้กศกึษาทกุคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ซงึรวมถงึ วธิกีารสอน สงิสนับสนุนการเรยีนการสอน
ซงึมผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรูท้ไีดรั้บและเสนอแนะเพอืการปรับปรงุรายวชิา ผา่นระบบออนไลน์

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การประเมนิการสอนโดยคณะกรรมการทแีต่งตังโดยคณะกรรมการหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

กําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา แลว้จัดทํารายงานทกุภาคการศกึษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบผลสัมฤทธขิองนักศกึษาในรายวชิาโดยการสุ่มประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทงัคะแนนดบิและระดับคะแนน เนือหาวชิาทงัหมดในความรับผดิชอบ

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติททํีาอยา่งต่อเนือง
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติ
ในการประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน 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) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และคุณสมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิาโดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา
อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีชแ้ละนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ
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