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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100109 ภาษามลายพูนืฐาน
Basic Malay

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นุรฮดูา สะดามะ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

2100107 ภาษามลายเูพอืการสอืสาร 2100108 ภาษามลายเูพอืการสอืสารและเพอืพัฒนาการเรยีนรู ้

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-902] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.นุรฮดูา สะดามะ ภาษาองักฤษ

2 [20-905] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.รอมย ีมอหิ การจัดการ

3 การออกแบบศลิปกรรม

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 28 พ.ย. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

รายวชิานีตอ้งการใหผู้เ้รยีนมผีลการเรยีนรูด้ังต่อไปนี 
1.1 ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัทกัษะพนืฐานภาษามลาย ูคอื ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน สํานวนและสุภาษิตภาษามลาย ูตลอดจนสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจําวันไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
1.2 ความสามารถในการวเิคราะหห์ลักภาษาพนืฐานภาษามลาย ูเชน่ การสรา้งประโยคพนืฐานภาษามลาย ูการเชอืมประโยคพนืฐานเขา้ดว้ยกนั
ตลอดจนสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจําวันไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม
1.3 มเีจตคตทิดีตี่อภาษามลาย ูมมีารยาทในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหเ์กยีวกบัทกัษะพนืฐานภาษามลายใูน 4 ทกัษะ คอืทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน มคีวามสามารถในการวเิคราะหห์ลักภาษาพนืฐานภาษามลาย ูเชน่
การสรา้งประโยคพนืฐานภาษามลาย ูการเชอืมประโยคพนืฐานเขา้ดว้ยกนั รวมทงัไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจสํานวนและสุภาษิตภาษามลายซูงึเป็นพนืฐานในการเรยีนภาษามลายใูนระดับทสีูงขนึต่อไป

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน ศกึษารปูประโยคพนืฐาน การเชอืมประโยคพนืฐานเขา้ดว้ยกนัและศกึษาสํานวนภาษามลาย ูฝึกนําเสนอขอ้มลูในเชงิใหค้วามรู ้ขอ้คดิเห็น
เพอืประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิททางสังคม

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 6 ชวัโมง/ ภาคการศกึษา

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

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

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั 
และสงัคม

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โดยเน ้
นการเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบข
อง
มหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม
เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

1) วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซื
อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

2)การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณธรรมจ
รยิธรรมของสังคมและวชิาการ

2) วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็
นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเ
ป็นมนุษย์

3) การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action learn
ing)

3) วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ 4) การใชก้รณีศกึษา (Case study) 4) วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และ
การมจีติอาสา

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ
ปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

5) มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม และกา
รมจีติอาสา

5) วัดจากการจัดกจิกรรมกลุ่ม

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยี
นรูแ้บบ มสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุ
ตใ์ชค้วามรูต้ามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิี
การสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอภปิราย การคน้ควา้กรณี
ศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของ
กลุ่ม

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

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และก
ารประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสี
ําคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คิ
ดเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา ทงัระดับบุ
คคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ ก
ารอภปิรายกลุ่ม การทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดทําโครงการ และการ
ใชเ้กมส ์เป็นตน้

การประเมนิ เป็นการวัดและการประเมนิทกัษะการคดิ และการแกไ้ขปัญหา 
เชน่
1) การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศกึษา
2) การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา การศึ
กษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะห์
วจิารณ์
กรณีศกึษา การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา
ปัญหา และการสัมมนา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมา
ชกิกลุม่

นักศกึษาตอ้งมคีวามสามารถทจีะปรับตัวใหเ้ขา้กบับคุคล และสังคม ดังนัน
อาจารยผ์ูส้อนตอ้งจัดการเรยีนการสอน ดังนี
1)กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกั
บผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม
2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี เพอืส่งเสรมิการแส
ดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม
3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ดีใีนสั
งคม-พหวุัฒนธรรม

1) การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน
และทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์
2) การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้า
และผูต้าม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์
3) ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ต
นเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการ
สอืสาร

1) การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสอืสาร
ระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยี
นและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง

1)การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน
2)การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์
ารเรยีนรู ้
3)การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และ
การวเิคราะหข์อ้มลูผลการศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โด
ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโ
นโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผ
ล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้
ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

3) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถใน
การเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลา
กหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใ
นการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโ
มง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรม
การเรยีนการสอนและ
วธิกีารประเมนิผล

3 - บรรยาย / อภปิราย
- แนะนําตัวเองและกล่าวทกัทายหนา้หอ้
งเรยีน
- Pretest กอ่นเขา้ชนัเรยีน

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

2 บทท ี1 บทนําเกยีวกบัภาษามลายู
-Pendahuluan Tentang Bahasa Melayu 
-Perbezaan bunyi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาเขยีนสรปุประวัตแิละความเป็
นมาของภาษามาเลเซยี
- ระบบเสยีงในภาษามลายู
- ความแตกต่างของเสยีงในภาษามลายู
และภาษาองักฤษ
- ทดสอบยอ่ย

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

3 บทท ี2 ความสัมพันธร์ะหวา่งครอบครัว (Hubungan Antara K
eluarga)
2.1 Usman dan Rosita 
2.2 Latihan 
2.2 Tatabahasa 
2.2.1- Definisi Ayat

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงขอ้ความ
- นักศกึษาทําความเขา้ใจและสรปุหนา้ห ้
องเรยีนเกยีวกบั เรอืงสัน
- นักศกึษาทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

4 บทท ี3 มาถงึหอ้งเรยีนสาย (Terlambat Tiba Di Kelas)
3.1 Perbualan
3.2 Latihan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงเรยีงความ
- นักศกึษาฝึกแปลเนือหาเรยีงความในชั
นเรยีน
- นักศกึษาทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

5 บทท ี4 จดหมายสมคัรงาน (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

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกทําจดหมายสมคัรงานใหถู้
กตอ้งตามรปูแบบและขนาดของหนา้จด
หมายราชการ(Format)

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

6 บทท ี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 / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงเรยีงความ
- นักศกึษาฝึกแปลเนือหาเรยีงความในชั
นเรยีน
- นักศกึษาทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

7 บทท ี6 ผลลัพธจ์ากการไมเ่ชอืฟัง (Akibat Tidak Mendenga
r Kata )
6.1 Baca Cerita
6.2 Latihan
6.3 Tatabahasa (Tanda Baca)

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงเรอืงสัน
- นักศกึษาฝึกแปลเนือหาเรอืงสันในชนัเ
รยีน
- นักศกึษาทําแบบฝึกหดัทา้ยบทเกยีวกบั
เครอืงหมายวรรคตอน Tanda Baca

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

8 บทท ี7 มารยาททางสังคมของชาวมลาย ู(Adat dan Adab M
asyarakat Melayu) 
7.1 Kefahaman 
7.2 Latihan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง
- นักศกึษาฝึกแปลเนือหาขอ้ความในชนัเ
รยีน
- ทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

9 ทบทวนบทเรยีน บทท ี1- ุ6 กอ่นสอบกลางภาค 3 - บรรยาย / อภปิราย
- ทบทวนเนือหา

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี8 ศลิปะในประเทศมาเลเซยีKesenian Malaysia
8.1 Kefahaman 
8.2 Penanda Wacana

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงเรอืงสันใ
หถ้กูตอ้ง

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ



8.3 Latihan Batik Malaysia - นักศกึษาฝึกแปลเนือหาเรอืงสันในชนัเ
รยีน
- ทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

12 บทท ี9 การเขยีนเรยีงความ /Menulis Karangan 
9.1 Format menulis karangan

3 บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงขอ้ความใ
หถ้กูตอ้ง
- Format การเขยีนเรยีงความ
- นักศกึษาฝึกเขยีนเรยีงความ 
- ทําแบบฝึกหดั

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

13 บทท ี10 สํานวนและสุภาษิตภาษามลาย ู(Simpulan Bahasa 
dan 
Peribahasa)
10.1 Simpulan 
10.2 Peribahasa

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง
- นักศกึษาฝึกแปลสํานวนและสุภาษิตใน
ชนัเรยีน 
- ใหนั้กศกึษาเปรยีบเทยีบสํานวนและสุภ
าษิตภาษามลายแูละภาษาไทย
- ทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

14 บทท ี11 การแสดงความคดิเห็น (Memberi Pendapat) 
11.1 Kefahaman

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง
- นักศกึษาฝึกแปลขอ้ความทอีา่นในชนัเ
รยีน
- นักศกึษาฝึกแสดงความคดิเห็นโดยใช ้
ภาษามลายู
- ทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

15 บทท ี12 การเปรยีบเทยีบ (Membuat Perbandingan) 
12.1 Kefahaman

3 - บรรยาย / อภปิราย
- ใหนั้กศกึษาฝึกอา่นออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง
- นักศกึษาฝึกแปลขอ้ความทอีา่นในชนัเ
รยีน
- นักศกึษาฝึกแสดงความคดิเห็นและการ
เปรยีบเทยีบโดยใชภ้าษามลายู
- ทําแบบฝึกหดัทา้ยบท

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

16 สรปุและทบทวนเนือหา (บทท ี7-12)กอ่นสอบปลายภาค 3 - อาจารยบ์รรยายและสรปุเนือหา
- นักศกึษาสรปุเนือหาทไีดศ้กึษามาตลอ
ดภาคการศกึษา 
- เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามเนือหาที
ไมเ่ขา้ใจทไีดศ้กึษามาตลอดภาคการศกึ
ษา

- textbook เอกสารประกอบกรสอน
- powerpoint 
- vdo youtube

1. อ.รอมย ีมอหิ
2. อ.นุรฮดูา สะดามะ

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

ตลอดภาคเรยีน 1-16 10%

2 ดา้นความรู ้

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

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

week 10 & 17-18 50%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น 1-16 10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

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

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน 1-16 20%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอื

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน 1-16 10%



สาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใ
ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล แ
ละนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาแ
ละการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกา
รสบืคน้ขอ้มลู 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. 2012. Modul Komunikasi Bahasa 
Melayu Antarabangsa. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

- Tatabahasa Dewan 
- Peribahasa Bahasa Melayu
- Simpulan 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

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา
หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นืหรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
มกีารตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี4 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้
และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิาโดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา
อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีชแ้ละนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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