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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100108 ภาษามลายเูพอืการสอืสารและพัฒนาการเรยีนรู ้
Malay for Communication and Learning Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.อาลยีะห ์มะแซ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

2100107 ภาษามลายเูพอืการสอืสาร

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [08-201] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ ภาษาองักฤษ

2 [20-908] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ ภาษาไทย

3 [20-903] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ สังคมศกึษา

4 [20-903] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ การประถมศกึษา

5 [08-202] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.มะซัมด ีสะอะ สารสนเทศศาสตร์

6 [08-202] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ รัฐประศาสนศาสตร์

7 [08-202] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ รัฐประศาสนศาสตร์

8 [04-405] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.มะซัมด ีสะอะ ฟิสกิส์

9 [23-หอ้งประชมุมงักสี] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ จุลชวีวทิยา

10 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

11 [04-304] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

12 [01-305] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว เทคโนโลยสีารสนเทศ

13 [24-413] พธุ 8:00 - 11:00 อ.นุรฮดูา สะดามะ การบัญชี

14 [20-503] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

15 [01-207] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

17 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

18 [20-904] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ การจัดการ

19 การบัญชี

21 [04-405] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.มะนาวาว ีมามะ สัตวศาสตร์

22 [20-907] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.อาลยีะห ์มะแซ ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

23 การออกแบบศลิปกรรม

24 [20-907] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว นิตศิาสตร์

25 [20-705] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว ภาษาจนี

26 [20-907] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว ภาษาไทย

27 [23-หอ้งประชมุมงักสี] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ การศกึษาปฐมวัย

28 ภาษาไทย

29 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ ภาษาองักฤษ

30 สังคมศกึษา

31 รัฐประศาสนศาสตร์

32 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ ภาษาไทย

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 1 ม.ค. 13

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการฟัง การอา่น การพดู และ การเขยีนภาษามลายกูลาง
2. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถสนทนาดว้ยภาษามลายกูลางในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
3. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษามลายกูลาง
4. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําเสนอและแสดงบทบาทหนา้ชนัเรยีนตลอดจนการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวันโดยใชภ้าษามลายกูลางในการสอืสาร

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้นืฐานในดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และ การเขยีนภาษามลายกูลางในบรบิททเีกยีวขอ้งในชวีติประจําวัน ฝึกการอา่นออกสยีงคําภาษามลายกูลางใหถ้กูตอ้ง และสามารถใชภ้าษามลายกูลางในสถานการณ์ต่างๆ
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 3 ชวัโมง/ภาคการศกึษา

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

3 ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัค
ม

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชั
นเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของ
มหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคมเคารพสทิ
ธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

1) วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุ
รติ ขยนั อดทน และสูง้าน

2)การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมขอ
งสังคมและวชิาการ

2) วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ ื
น รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

3) การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action learning) 3) วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ 4) การใชก้รณีศกึษา (Case study) 4) วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาส
า

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรร
ม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

5) มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบ มสี่
วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้าม
หลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงั
การบรรยายรว่มกบัการอภปิราย การคน้ควา้กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้
รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

ประเมนิดว้ยวธิกีารทหีลากหลาย เพอืใหค้รอบคลุมการประเมนิดา้นความรู ้ดังนี
1) การทดสอบยอ่ย 
2) ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน
3) ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
4) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุ
ตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเ
นอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุ
ผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและก
ลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม การท
ํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดทําโครงการ และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

การประเมนิ เป็นการวัดและการประเมนิทกัษะการคดิ และการแกไ้ขปัญหา เชน่
1) การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศกึษา
2) การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา การศกึษาคน้ควา้
อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์
กรณีศกึษา การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษาปัญหา และ
การสัมมนา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่ 1) กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน แ
ละผูเ้รยีนกบัสังคม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นกลุ่ม เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาท
ของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม
3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒ
นธรรม

) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมีงานอยา่งมปีระสทิธิ
ภาพและสรา้งสรรค์
2) การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์
การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์
3) ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่
ผูอ้นื และตอ่สงัคม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร 1) การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุ
คลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบคุค
ลทเีกยีวขอ้ง
2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารส
นเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร
3) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกส
ารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผู ้
ฟัง และเนือหาทนํีาเสนอ

1)การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต และแบบประเ
มนิทกัษะการพดู การเขยีน
2)การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
3)การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะ
หข์อ้มลูผลการศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทค
โนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเ
สนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิ
ใจในชวีติประจําวัน



4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค ้
นขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมนิผล 3 - บรรยาย / อภปิราย
- Pretest กอ่นเขา้ชนัเรยีน

- Textbooks 
- Powerpoint
- Pretest

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

2 บทท ี1 
Bunyi bahasa Melayu

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นเนือหาภาษามลายู
- ทดสอบยอ่ย

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

3 บทท ี2 
Biodata

3 - บรรยาย / อภปิราย
- แนะนําตัวเองและกล่าวทกัทายหนา้หอ้งเรยีนเ
ป็นรายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

4 บทท ี3 
Di kedai buku

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกบทสนทนาเป็นกลุ่ม

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

5 บทท ี4 
Pekerjaan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นําเสนออาชพีทใีฝ่ฝันหนา้หอ้งเรยีนเป็นรายบุ
คคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

6 บทท ี4 
Pekerjaan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นําเสนออาชพีทใีฝ่ฝันหนา้หอ้งเรยีนเป็นรายบุ
คคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

7 บทท ี5 
Musim

3 บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกอา่นเนือหาเรอืง Musim หนา้หอ้งเรยีนเป็น
รายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

8 บทท ี5 
Musim

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกอา่นเนือหาเรอืง Musim หนา้หอ้งเรยีนเป็น
รายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

9 ทบทวนบทเรยีนกอ่นสอบปลายภาค บทท ี1-5 3 บรรยาย / อภปิราย
เปิดโอกาสใหซ้ักถาม-ตอบคําถามเกยีวบทเรยีน
ทเีรยีนมาทงัหมด ตังแต่บทท ี1-5

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี6 
Ucapan perpisahan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกอา่นเนือหาเรอืง Ucapan Perpisahan ห
นา้หอ้งเรยีนเป็นรายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ



4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

12 บทท ี7 
Ucapan sebutan salam

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกอา่นเนือหาเรอืงUcapan sebutan salam 
หนา้หอ้งเรยีนเป็นรายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

13 บทท ี8 
Perkenalan tempat pelncongan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นําเสนอ สถานททีอ่งเทยีวในประเทศมาเลเซี
ยหนา้หอ้งเรยีนเป็นรายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

14 บทท ี8 
Perkenalan tempat pelncongan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นําเสนอ สถานททีอ่งเทยีวในประเทศมาเลเซี
ยหนา้หอ้งเรยีนเป็นรายบคุคล

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

15 บทท ี9 
Perbualan pergi ke luar negara

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ฝึกอา่นเนือหาเรอืง Perbualan ke luar neg
ara เป็นกลุ่ม

- Textbooks 
- Powerpoint
-VDO youtube

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

16 บทท ี10 
-Penulisan Bahasa 
Melayu 
-ทบทวนบทเรยีนกอ่นสอบปลายภาค บทท ี ุ6-10

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ถาม - ตอบ 
- แนวขอ้สอบปลายภาค

- Textbooks 
- Powerpoint

1. อ.นุรฮดูา สะดามะ
2. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
3. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ
4. อ.มะซัมด ีสะอะ
5. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
6. อ.มะนาวาว ีมามะ
7. อ.อาลยีะห ์มะแซ
8. อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประเมิ
นผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ 
ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื ร
วมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

-พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา 1-16 10%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุตค์
วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอื
หาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10&17-18 50%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล 
และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น 1-16 20%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ ื
น และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน 1-16 20%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโ
ลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสน
อขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชี
วติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ข ้



อมลู เพอืการแสวงหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- 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. 
- สุมาล ีนิมานุภาพ .บาฮาซามาเลเซยีพนืฐาน 1. กรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง.
- ______________ .บาฮาซามาเลเซยีพนืฐาน 2. กรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง.
- _____________ .บาฮาซามาเลเซยีพนืฐาน 3. กรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง.
-Zarina Othman, Roosfa Hashim, dan Rusdi Abdullah. 2016. Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

Sistem bunyi Bahasa Melayu 
Tatabahasa Melayu 
Perbualan Bahasa Melayu

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- ตําราและวารสารทเีกยีวขอ้งและเว็บไซตท์เีกยีวกบัหวัขอ้ตามแผนการสอน

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

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มกีารประเมนิขอ้สอบ โดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
2.2.1 ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบ สอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนันๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
2.2.3 การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
2.2.4 การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนืๆ
ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ
2.2.5 การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนืๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
2.2.6 ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
2.2.7 ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดเ้ชน่ จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิและจํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิาโดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา
อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีชแ้ละนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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