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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาควิชา มนุษยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
รหัสวิชา  2100108  ช่ือรายวิชา  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู

2. จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต 2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปดสอนใหกับหลักสูตร ................... .............................................. สาขาวิชา ..........................................

 เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 บังคับ  เลือก
กลุมวิชา
 ภาษาและการส่ือสาร  มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา
 แกน  บังคับ  เลือก
 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 1. อาจารยอาลียะห มะแซ
อาจารยผูสอน

รายช่ืออาจารยผูสอน กลุมที่สอน
1. อาจารยอาซียะ วันแอเลาะ 1, 3, 4
2. อาจารยอัฟฟาน สามะ 10, 17
3. อาจารยอาลียะ มะแซ 5, 20
4. อาจารยซามียะห บาเละ 2
5. อาจารยไซนีย ตําภู 28
6. อาจารยนูรฮูดา สะดามะ 27, 29, 30

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ช้ันปท่ี 1-4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา ๒๑๐๐๑๐๗ ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา……………………………………

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี ........... เดือน .......... พ.ศ ..............
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนภาษามลายูอยางเปนทางการ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถสนทนาดวยภาษามลายูอยางเปนทางการในสถานการณตาง ๆ ได
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนประโยคพื้นฐานภาษามลายูท่ีถูกตอง
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูภาษามลายูไปพัฒนาการเรียนรูของตนเองได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษามลายูอยางเปนทางการใน
บริบทท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูกลางใหถูกตอง และสามารถใชภาษามลายู
กลางในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตัวเอง การทักทาย การซื้อของ การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและ
นอกประเทศ เปนตน นอกจากน้ันสามารถเขียนประโยคพื้นฐานภาษามลายูกลาง อีกท้ังสามารถนําความรูดังกลาว
มาประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในบริบทท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียง คํา ภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการส่ือสารใน
สถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลท้ังในและนอกประเทศและฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม

…๑๕…ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

๐ ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

๓๐ ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

๔๕ ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
……๒……… ช่ัวโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
1) ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) มีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
3) เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ ใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรเพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนนการเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ี
เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต
2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ

4) ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
5) มีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสู
งาน
6) เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ ใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย

2. ความรู
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการ
ความรู

2) ประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา
โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย

1)  การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
เน้ือหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3) การบรรยายรวมกับการอภิปราย

การคนควากรณีศึกษาตลอดจน
นําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพื่อ
การเรียนรูรวมกันของกลุม

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณคิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดและการแกไขปญหา ท้ัง
ระดับบุคคลและกลุมในสถานการณ
ท่ั ว ไ ป  โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร ส อ น ท่ี
หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม
การทํากรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส
เปนตน

1)  การสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า โ ด ย ใ ช
กรณีศึกษา
2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการแกไขปญหา
การศึกษา คนควาอยางเปนระบบ
การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา
การศึกษาอิสระรายงานผลการ
อภิปรายกลุมการประชุมปรึกษา
ปญหาและการสัมมนา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

1) สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ท้ังใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม

2) ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผู อ่ืน และตอ
สังคม

3) แสดงออกถึงการมีปฏิ สัมพันธ ท่ี ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนกลุม
เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม
3) จั ด กิ จก ร รมส ง เ ส ริ ม ให
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ

1) การประเมินความสามารถในการ
ทํา งานร วม กับกลุ ม เพื่ อน  และ
ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
2) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ในสถานการณ ก าร เ รี ยนรู ต าม
วัตถุประสงค
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และการ เ ข า ร ว ม กิ จก ร รมขอ ง
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
ปฏิ สั มพั น ธ ท่ี ดี ใ น สั งคมพ หุ
วัฒนธรรม

นักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการส่ือสาร

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม

3) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
วิเคราะหตัวเลข  แปลผล
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปน
พื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

4) การแสดงออกถึงการมี
ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการส่ือสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และ
การเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ
2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
เลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารท่ี
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
ใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝก ทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟงและเน้ือหาท่ีนําเสนอ

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด
การเขียน
2) การทดสอบทักษะการ
ฟงจากแบบทดสอบท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรู
3) การทดสอบการ
วิเคราะหขอมูล โดยใช
ขอสอบ การทํารายงาน
กรณี และการวิเคราะห
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาอิสระ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือการเรียนการ
สอน ผูสอน

1 แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผล

3 - บรรยาย  อภิปราย
- Pretest กอนเขาช้ันเรียน

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

2-3 UNIT 1 BUNYI-BUNYI BAHASA
MELAYU
(Asas Komunikasi)

1.1 Konsonan Bahasa Melayu
Standard

1.2 Vokal dan Diftong

6 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานเน้ือหา

ภาษามลายูมาตรฐาน
- ทดสอบยอย

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4 UNIT 2 BIODATA
2.1 Sapaan (การกลาวทักทาย)
2.2 Memperkenalkan diri (การ
แนะนําตนเอง)
2.3 Sistem Panggilan Keluarga
Bahasa Melayu

3 - บรรยาย  อภิปราย
- แนะนําตัวเองและกลาว

ทักทายหนาหองเรียน
- นักศึกษาสรุปจากเน้ือเรื่อง
- นักศึกษาสรุปหนา

หองเรียนเก่ียวกับคํานาม

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

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

3 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานเน้ือหา
- นักศึกษาสรุปจากเน้ือเรื่อง
- นักศึกษาสรุปหนา

หองเรียนเก่ียวกับส่ิงของม่ี
มีในรานขายหนังสือ

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือการเรียนการ
สอน ผูสอน

6 UNIT 4 PEKERJAAN
4.1 Kosa kata
4.2 Perbualan Pekerjaan

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาบอกอาชีพท่ีช่ืน

ชอบในภาษามลายูและ
นักศึกษาสรุปจากเน้ือเรื่อง

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

7 UNIT 5 MUSIM
5.1 Perbualan dan Kosa Kata

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานและทํา

ความเขาใจเน้ือหา
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

เน้ือเรื่อง

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

8 สอบกลางภาค 1 แบบทดสอบ

9-10 UNIT 6 UCAPAN PERPISAHAN
(การกลาวลา)
6.1 Skrip Ucapan Perpisahan
6.2 Perbualan dan Ucapan
Majlis Perpisahan

6 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานและทํา

ความเขาใจเน้ือหา
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

เน้ือเรื่อง

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

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

3 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานและทํา

ความเขาใจเน้ือหา
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

เน้ือเรื่อง

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา

12-13 UNIT 8 PERKENALAN TEMPAT
MELANCONG (การแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว)

3 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกสนทนา
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือการเรียนการ
สอน ผูสอน

8.1 Senarai tempat-tempat
Pelancongan
8.2 Jenis-Jenis Ayat dalam
Bahasa Melayu
8.3 Dialog

เน้ือเรื่อง

14-15 UNIT 9 บทสนทนาสําหรับการ
เดินทางไปตางประเทศ
9.1 Dialog Pelbagai Situasi

6 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานและฝก

สนทนา
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

เน้ือเรื่อง

16-17

UNIT 10 PENULISAN BAHASA
MELAYU
10.1 Teknik Penulisan
10.2 Penulisan

6 - บรรยาย  อภิปราย
- นักศึกษาสรุปใจความจาก

เน้ือเรื่อง

อาจารย
ผูรับผิดชอบ

รายวิชา

18-19 สอบปลายภาค 1.30 แบบทดสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ปญญา

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯ

และทักษะการส่ือสารฯ

-พฤติกรรมการเขาเรียน
และพฤติกรรมในช้ันเรียน
ของนักศึกษา
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

- การ มีส วนร วม ในการ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
- การทํางานกลุมและการ
นําเสนอ
ผลงาน

ตลอดภาคเรียน

สัปดาหท่ี 8
สัปดาหท่ี 18-19

ตลอดภาคเรียน

ตลอดภาคเรียน

10%

20%
30%

25%

15%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

- 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. เอกสารและขอมูลสําคัญ

- Sistem ejaan bahasa Melayu
- Kepentinga Bahasa Melayu Standard

- Contoh-contoh perbualan Bahasa Melayu mengikut situasi dan kondisi.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

- ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของและเว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอตามแผนการสอน
-หนังสือนิทาน เรื่องส้ันเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน
- websit berita harian seperti www.utusan.com.my, www.beritaharian.com.my
www.mediapermata.com.bn



12

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี กองบริการการศึกษาไดจัดทําแบบประเมินการสอนโดยใหนักศึกษาทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการ
เรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ผานระบบออนไลน
2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
3. การปรับปรุงการสอน

กําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา แลวจัดทํารายงานทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให
คะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนน เน้ือหาวิชาท้ังหมดในความรับผิดชอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใชและนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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หมวดอื่นๆ

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


