
มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือ่สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา

คณะ.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชา มนษุยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือรายวิชา

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน (Bahasa Melayu Asas)

2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร ....................... .............................................. สาขาวิชา ............................................. .....
หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร)

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บังคับ  เลือก

ในกลุมวิชา  ภาษาและการส่ือสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุมวิชา  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. อาจารยนุรฮูดา  สะดามะ

อาจารยผูสอน 1. อาจารยนุรฮูดา  สะดามะ
2.อาจารยรอมยี     มอหิ

5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ช้ันปท่ี 2,3

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

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

8. สถานที่เรียน
อาคารเรียน 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี   .......เดือน  ........................พ.ศ..... .
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีตองการใหผูเรียนมีผลการเรียนรูดังตอไปน้ี
1.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะพื้นฐานภาษามลายู คือ ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สํานวนและ

สุภาษิตภาษามลายู ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.2 ความสามารถในการวิเคราะหหลักภาษาพื้นฐานภาษามลายู เชน การสรางประโยคพื้นฐานภาษามลายู การ

เช่ือมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.3 มีเจตคติท่ีดีตอภาษามลายู มีมารยาทในการใชภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหเก่ียวกับทักษะพื้นฐานภาษามลายูใน 4 ทักษะ คือ
ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน มีความสามารถในการวิเคราะหหลักภาษาพื้นฐานภาษามลายู เชน การสราง
ประโยคพื้นฐานภาษามลายู การเช่ือมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน รวมท้ังไดเรียนรูและเขาใจสํานวนและสุภาษิต
ภาษามลายูซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนภาษามลายูในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคม

(ภาษาอังกฤษ)

The practice of listening, speaking, reading and writing; the study of basic sentence
patterns; the basic sentence combination and study of Malay expressions; practice of presenting
information in terms of providing knowledge and opinions for its application in accordance with
the social context.
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง ฝกปฏิบัติภาคสนาม/
ฝกงาน

สอนเสริม

15 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา
6 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่
3ทักษะ

ทาง
ปญญา

ดานที่ 4
ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ4

2100109 ภาษา
มลายูพื้นฐาน

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ช่ัวโมง ทุกๆวันพุธ เวลา 13.30-16.30 น. (เฉพาะรายท่ีนัดหมายเขาขอปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1).การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2).การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ
เรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน
อดทน และสูงาน
3).การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย
4).การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
5).รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มี
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ี
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน
และสังคมเคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต
2)การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
เชิงปฏิบัติการ (Interactive
action learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case
study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขา
รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
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2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1).การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเขาถึงแหลงการเรียนรู
2).การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู
3).มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใหผู เรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูแบบ มีสวนรวม สามารถ
เข า ถึงแหล งเรียนรู   บู รณาการ
ความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎี ท่ี สํ า คัญใน
เน้ือหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอน
ท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับ
การอภิปราย การคนควากรณีศึกษา
ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียน
สนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของ
กลุม

ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังน้ี
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน

3 .ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1).สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2).มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดและการแกไขปญหา ท้ัง
ระดับบุคคลและกลุมในสถานการณ
ท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม
การทํากรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส
เปนตน

การประเมิน เปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา เชน
1)  การสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า โ ด ย ใ ช
กรณีศึกษา
2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1).สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2).มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ
ตอสังคม
3).แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ี
จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และ
สังคม ดังน้ันอาจารยผูสอนตอง
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี
1)กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมให

นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ
ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม-พหุ
วัฒนธรรม

1) การประเมินความสามารถในการ
ทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และ
ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
2) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ในสถานการณ    การเรียนรูตาม
วัตถุประสงค
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม

และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1). การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร
2). การแสดงออกถึงความสามารถ
ใ น ก า ร ติ ดต อ ส่ื อ ส า ร  โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3).การแสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
ส่ือสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ
2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

1)การประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต
และแบบประเมินทักษะการพูด การ
เขียน
2)การทดสอบทักษะการฟงจาก
แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4).การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู

สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศและฝก
ทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวย
วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเน้ือหาท่ีนําเสนอ

3)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล
โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี
และการวิเคราะหขอมูลผลการ
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

0
แนะนํารายวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอนและ
วิธีการประเมินผล

-
- บรรยาย / อภิปราย
- แนะนําตัวเองและกลาวทักทายหนา

หองเรียน
- Pretest กอนเขาช้ันเรียน

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

1 บทที่ 1 บทนําเก่ียวกับภาษามลายู
-Pendahuluan Tentang Bahasa
Melayu
-Perbezaan bunyi  bahasa Melayu
dan bahasa Inggeris

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาเขียนสรุปประวัติและความ

เปนมาของภาษามาเลเซีย
- ระบบเสียงในภาษามลายู
- ความแตกตางของเสียงในภาษา

มลายูและภาษาอังกฤษ
- ทดสอบยอย

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

2-3 บทที่ 2 ความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว (Hubungan Antara
Keluarga)
2.1 Usman dan Rosita
2.2 Latihan
2.2 Tatabahasa

2.2.1- Definisi Ayat

6 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานออกเสียงขอความ
- นักศึกษาทําความเขาใจและสรุป

หนาหองเรียนเก่ียวกับ เรื่องส้ัน
- นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

4 บทที่ 3 มาถึงหองเรียนสาย
(Terlambat Tiba Di Kelas)
3.1 Perbualan
3.2 Latihan

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานออกเสียงเรียงความ
- นักศึกษาฝกแปลเน้ือหาเรียงความใน

Aj.NurHuda
Aj. Romzee
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

ช้ันเรียน
- นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท

5 บทที่ 4 จดหมายสมัครงาน (Surat
Memohon Kerja)
4.1 Contoh Surat Memohon Kerja
4.2 Format dan Penggunaan

dalam Surat Rasmi
4.3 Ayat Tunggal
4.4 Ayat Majmuk

6 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกทําจดหมายสมัครงานให

ถูกตองตามรูปแบบและขนาดของ
หนาจดหมายราชการ(Format)

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

6 บทที่ 5 Penyakit Lelah
5.1  Baca Karangan
5.2 Latihan
5.3 Jenis-Jenis Ayat

5.3.1- Ayat Penyata
5.3.2- Ayat Tanya
5.3.3- Ayat Perintah
5.3.4- Ayat Seruan

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานออกเสียงเรียงความ
- นักศึกษาฝกแปลเน้ือหาเรียงความใน

ช้ันเรียน
- นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

7 บทที่ 6 ผลลัพธจากการไมเช่ือฟง
(Akibat Tidak Mendengar Kata )
6.1 Baca Cerita
6.2 Latihan
6.3 Tatabahasa  (Tanda Baca)

3 - บรรยาย / อภิปราย
- นักศึกษาฝกอานออกเสียงเรื่องส้ัน
- นักศึกษาฝกแปลเน้ือหาเรื่องส้ันใน

ช้ันเรียน
- นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท

เก่ียวกับเครื่องหมายวรรคตอน
Tanda Baca

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

8 สอบกลางภาค (บทที่ 1-6)
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

9 บทที่ 7 มารยาททางสังคมของชาว
มลายู (Adat dan Adab
Masyarakat Melayu)
7.1  Kefahaman
7.2 Latihan

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงให

ถูกตอง
- นักศึกษาฝกแปลเน้ือหาขอความใน

ช้ันเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

10 บทที่ 8 ศิลปะในประเทศมาเลเซีย
Kesenian Malaysia
8.1 Kefahaman
8.2 Penanda Wacana
8.3 Latihan Batik Malaysia

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงเรื่องส้ัน

ใหถูกตอง
- นักศึกษาฝกแปลเน้ือหาเรื่องส้ันในช้ัน

เรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

11 บทที่ 9 การเขียนเรียงความ
/Menulis Karangan
9.1  Format menulis karangan

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงขอความ

ใหถูกตอง
- Format การเขียนเรียงความ
- นักศึกษาฝกเขียนเรียงความ
- ทําแบบฝกหัด

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

12 บทที่ 10 สํานวนและสุภาษิตภาษา
มลายู (Simpulan Bahasa dan
Peribahasa)
10.1  Simpulan
10.2  Peribahasa

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงให

ถูกตอง
- นักศึกษาฝกแปลสํานวนและสุภาษิต

ในช้ันเรียน
- ใหนักศึกษาเปรียบเทียบสํานวนและ

สุภาษิตภาษามลายูและภาษาไทย
- ทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee



12

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

13 บทที่ 11 การแสดงความคิดเห็น
(Memberi Pendapat)
11.1  Kefahaman

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงให

ถูกตอง
- นักศึกษาฝกแปลขอความท่ีอานในช้ัน

เรียน
- นักศึกษาฝกแสดงความคิดเห็นโดยใช

ภาษามลายู
- ทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

14 บทที่ 12 การเปรียบเทียบ
(Membuat Perbandingan)
12.1  Kefahaman

3 - บรรยาย / อภิปราย
- ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงให

ถูกตอง
- นักศึกษาฝกแปลขอความท่ีอานในช้ัน

เรียน
- นักศึกษาฝกแสดงความคิดเห็นและ

การเปรียบเทียบโดยใชภาษามลายู
- ทําแบบฝกหัดทายบท

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

15 สรุปและทบทวนเนื้อหา (บทที่ 1-6) 3 - อาจารยบรรยายและสรุปเน้ือหา
- นักศึกษาสรุปเน้ือหาท่ีไดศึกษามา
ตลอดภาคการศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเน้ือหาท่ี
ไมเขาใจท่ีไดศึกษามาตลอดภาค
การศึกษา

Aj.NurHuda
Aj. Romzee

16-17 สรุปและทบทวนเนื้อหา (บทที่ 7-12) 6 - นักศึกษาสรุปเน้ือหาท่ีไดศึกษามา
ตลอดภาคการศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเน้ือหาท่ี

Aj.NurHuda
Aj. Romzee
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

ไมเขาใจท่ีไดศึกษามาตลอดภาค
การศึกษา
-ติวแนวขอสอบ

18-19 สอบปลายภาค (บทที่ 7-12)

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%

20%

20%
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก

- Abdullah Hassan. 2008.Tatabahasa Pedagogi untuk sekolah Menengah. Selangor: PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd.

- Junaida Ibrahim, Nora Johnday, Nur Aida Sulaiman, dan Safiya Najmi. 2009. TEMAN
BAHASA MALAYSIA KBSM. Selangor: Ilmu Bakti Sdn. Bhd.

- สุมาลี  นิมานุภาพ .บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
- ______________ .บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
- _____________ .บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
- Zarina Othman, Roosfa Hashim, dan Rusdi Abdullah. 2012. Modul Komunikasi Bahasa

Melayu Antarabangsa. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- Tatabahasa Dewan
- Peribahasa Bahasa Melayu
- Simpulan Bahasa Melayu

3 . เอกสารและขอมูลแนะนํา
- ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของและเว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอตามแผนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี กองบริการการศึกษาไดจัดทําแบบประเมินการสอนโดยใหนักศึกษา

ทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอ
การเรียนรู 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  (ถามี)

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน

Integrating academic services to teaching and learning process
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


