
มคอ.3

รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100111 ภาษาอาหรับพนืฐาน
Basic Arabic

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.รอมย ีมอหิ

อาจารยผ์ูส้อน อ.รอมย ีมอหิ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-701] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.รอมย ีมอหิ เคมี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 2 ก.ค. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

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

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



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

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

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

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม

- สอดแทรกระหวา่งการเรยีนการสอนทกุครัง - พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและ พฤตกิรรมในชนัเรยีนของ
นักศกึษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน

- จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้คุณธรรม จรยิธรรมกา
รเสยีสละ

- ประเมนิจากการผลการปฏบิัตกิจิกรรมของนักศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

- ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิ
ธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึ
กสาธารณะ

- จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้คุณธรรม จรยิธรรมกา
รเสยีสละ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้

บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณา
การความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

การทํางานกลุ่ม การเขยีนรายงาน การนําเสนอรายงาน 
การอภปิราย วเิคราะห ์ประเด็นกรณีศกึษา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- จัดกจิกรรมการสอนทเีนน้ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเ
ขยีน

ประเมนิจากการนําเสนอรายงานจากการคน้ควา้ขอ้มลูที
เกยีวขอ้ง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณา
การ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ใชก้ระบวนการสอนทเีนน้กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นการฟัง
การพดู การอา่น และการเขยีนภาษามลายอูยา่งเป็นทา
งการ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

ใชก้ระบวนการสอนทสีะทอ้นความคดิ การคดิอยา่งมรีะ
บบ - การวเิคราะหป์ระโยคต่างๆ รวมทงัการทํารายงานใ
นภาษาอาหรับ - มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้แลว้
นําเสนอผลงาน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- จัดกจิกรรมทเีนน้การทํางานเป็นกลุ่ม และใหเ้เบง่ภาร
ะหนา้ทใีนกลุ่ม

ประเมนิจากจากรายงานทนํีาเสนอ พฤตกิรรมการทํางา
นเป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเ
สนอรายงานในเชงิวเิคราะห์

ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิ
ธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใ
ชภ้าษาเพอืการสอืสาร

มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จาก
แหล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเ
ทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

- การสอนโดยใช ้power point ประกอบการบรรยาย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเว็บ
ไซดต์่างๆ

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

- นําเสนอการสอนโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีทีนั
สมยัและเหมาะสม

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวิ
ธกีารประเมนิผล

3 บรรยาย / อภปิราย -Power Point อ.รอมย ีมอหิ

2 บทท ี1 คํานิยาม, ความสําคัญของภาษาอาหรั
บและอกัษรภาษาอาหรับและการอา่นออกเสยีง
พยญัชนะและสระ

3 บรรยาย / อภปิราย นักศกึษาฝึ
กอา่นออกเสยีง

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

3 บทท ี2 ชนิดของคําในภาษาอาหรับ 1.1 คํานา
ม 1.2 คํากรยิา 1.3 คําบพุบท

3 บรรยาย / อภปิราย กจิกรรมฝึก
ทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุ
ต์

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

4 บทท3ี โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาห 3 บรรยาย / อภปิราย กจิกรรมฝึก -Power Point อ.รอมย ีมอหิ



รับ - ประโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํานาม - ปร
ะโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํากรยิา

ทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุ
ต์

5 บทท ี3 โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอา
หรับ ประโยคเงอืนไข ประโยคคําถาม

3 บรรยาย / อภปิราย กจิกรรมฝึก
ทกัษะการวเิคราะห ์และประยกุ
ต์

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

6 บทท ี4 ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ 3.1 ฟัง
การต์ูน 3.2 ฟังข่าว

3 • กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษ
าอาหรับจาก CD การต์ูนโฆษ
ณา, ประกาศ สุนทรพจน์ และ
จากรายการวทิยทุใีชภ้าษาอา
หรับ

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

7 บทท ี4ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ - ฟังประ
กาศ -ฟังสุนทรพจน์ -ฟังรายการวทิยุ

3 กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษา
อาหรับจาก CD การต์ูนโฆษณ
า, ประกาศ สุนทรพจน์ และจา
กรายการวทิยทุใีชภ้าษาอาหรั
บ

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

8 บทท ี4 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ ฝึกสน
ทนาการทกัทาย ฝึกการแนะนําตนเอง

3 บรรยาย / อภปิราย -Power Point อ.รอมย ีมอหิ

9 บทท ี4 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ การซอื
ของ 4.4 การขอความชว่ยเหลอื 4.5 การบอกทิ
ศทาง

3 นักศกึษาฟังCD การสนทนาใ
นสถานทตี่างๆ นักศกึษาฝึกพู
ดและใชภ้าษาอาหรับในการซื
อของและบอกทศิทาง มอบห
มายงานแต่ละกลุ่ม

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 ทกัษะการอา่นภาษาอาหรับ 5.1 ทกัษะ
การอา่นออกเสยีง การอา่นคํา การอา่นประโยค
ในภาษาอาหรับ

3 บรรยาย นักศกึษาฝึกอา่นออก
เสยีง

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

12 บทท ี5ทกัษะการอา่นภาษาอาหรับ 5.2 ทกัษะ
การอา่นในใจ การอา่นบทความตามทกํีาหนดใ
ห ้การอา่นนิทาน

3 บรรยาย นักศกึษาฝึกการอา่นใ
นใจตามบทความหรอืนิทานที
กําหนดให ้

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

13 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ - ฝึกเขยี
นประโยคพนืฐาน - ฝึกเรยีงความประโยคสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย กจิกรรมฝึกทั
กษะการเขยีนประโยคพนืฐาน 
การเขยีนประวัตตินเองและกา
รเขยีนเรยีงความสัน ๆ ได ้

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

14 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ - ฝึกเขยี
นประวัตตินเอง - ฝึกเขยีนเรยีงความสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย กจิกรรมฝึกทั
กษะการเขยีนประโยคพนืฐาน 
การเขยีนประวัตตินเองและกา
รเขยีนเรยีงความสัน ๆ ได ้

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

15 บทท ี6 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ - ฝึกเขยี
นประวัตตินเอง - ฝึกเขยีนเรยีงความสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย กจิกรรมฝึกทั
กษะการเขยีนประโยคพนืฐาน 
การเขยีนประวัตตินเองและกา
รเขยีนเรยีงความสัน ๆ ได ้

-Power Point อ.รอมย ีมอหิ

16 สรปุและทบทวนเนือหาตลอดภาคเรยีน 3 อาจารยบ์รรยาย สรปุเนือหา -Power Point อ.รอมย ีมอหิ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมิ
น

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ต
รงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้
าน

พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรยี
น

10%



3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟั
งความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณ
คา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกส
าธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในก
ารอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญ
ญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแ
หล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณากา
รความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการ
และทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศึ
กษาทวัไป

- สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20%

-สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17,
18

40%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คิ
ดวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ 
ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคเรยี
น

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและคว
ามรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะ
ผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองต
นเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุั
ฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยี
น

10%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสา
ร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอื
สาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะห์
ตัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะ
สม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ
ในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหา
ความรู ้

การใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยี
น

10%

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

حضاولا وحنلا   
كیدی نیب  ةیبرعلا 

اھب نیقطانلا  ریغل  ةیبرعلا  ةغللا  میلعت 

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา



หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

3. การปรบัปรงุการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิ สามารถตรวจสอบได ้
โดยการทวนสอบผลสัมฤทธขิองนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้กํีาหนดใน มคอ 3 และ มคอ 4 อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25
ของรายวชิาทเีปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา ทงันีใหดํ้าเนินการภายหลังการสอบปลายภาคการศกึษาท ี2 ไมเ่กนิ 60 วัน

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

-

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

หมวดอนืๆ
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