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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100107 ภาษามลายเูพอืการสอืสาร
Malay for Communication

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ซามยีะห ์บาเละ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [18-401] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ซําสนีาร ์ยาพา เทคโนโลยสีารสนเทศ

2 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

3 [20-507] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อาลยีะห ์มะแซ นิตศิาสตร์

4 [18-401] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ซําสนีาร ์ยาพา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

5 การบัญชี

7 อ.มะนาวาว ีมามะ การบัญชี

11 การพัฒนาชมุชน

12 นิตศิาสตร์

14 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

16 [20-907] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ) ภาษามลายู

17 [20-801] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

18 [20-907] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง การพัฒนาชมุชน

19 [20-907] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ซามยีะห ์บาเละ การพัฒนาชมุชน

20 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง เกษตรศาสตร์

21 รัฐประศาสนศาสตร์

22 [04-304] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.อาลยีะห ์มะแซ การพัฒนาชมุชน

23 เคมี

24 [18-501] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง การตลาด

25 จุลชวีวทิยา

26 ชวีวทิยา

27 [20-407] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.อาลยีะห ์มะแซ ฟิสกิส์

28 [18-501] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.อฟัฟาน สามะ ชวีวทิยา

29 รัฐประศาสนศาสตร์

30 [20-506] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ) รัฐประศาสนศาสตร์

31 [18-401] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ซามยีะห ์บาเละ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

35 การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 26 พ.ย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. ปฏบิัตตินตามกรอบระเบยีบและขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
2. แสดงออกถงึการมวีนัิยในการเรยีน ตรงต่อเวลา และ เคารพสทิธ ิพรอ้มรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื
3. มทีกัษะการฟัง อา่น และพดูภาษามลายทูเีป็นทางการ
4. สามารถสนทนาดว้ยภาษามลายใูนสถานการณ์ต่างๆ
5. สามารถนําเสนอและแสดงบทบาทหนา้ชนัเรยีนดว้ยภาษามลายู

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนไดพั้ฒนาทกัษะการสอืสาร (พดู) ควรเพมิกจิกรรมการรอ้งเพลงและการแสดงละครโดยใชภ้าษามลายมูาตรฐาน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

การใชภ้าษามลายเูพอืการสอืสารในชวีติประจําวัน บทสนทนาทใีชใ้นชวีติประจําวัน เชน่ การทกัทาย การถามทกุขส์ุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงา่ยๆ ฯลฯ โดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา



ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั 
และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์รเพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้กา
รเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของม
หาวทิยาลัยนักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เ
คารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการ
มจีติอาสา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซื
อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

การมสี่วนรว่มในกลุ่ม ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืนและวัดและจากผลงานกรณีศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็
นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเ
ป็นมนุษย์

การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics)ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิ
ธรรมของสังคมและวชิาการ

วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ การทํางานรว่มกนัเป็นกลุ่ม สังเกตการทํางานเป็นกลุ่ม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ
ปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยี
นรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้

การทดสอบยอ่ย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และก
ารประยกุตค์วามรู ้

บรรยาย ทดสอบกลางภาคการศกึษา ปลายภาคการศกึษาและจากรายงานการศกึษ
าคน้ควา้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสี
ําคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

การบรรยายรว่มกบัการอภปิราย การคน้ควา้กรณีศกึษาตลอดจนนําเสนอปร
ะเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คิ
ดเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา ทงัระดับบุ
คคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป

การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

ใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม การทํากรณีศกึษา การ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การเขยีนรอ้ยแกว้ การเขยีนและการอา่นปันต
น การอา่นสุภาษิตภาษามลาย ูการโตว้าท ีการกล่าวสุนทรพจน์ การจัดทํา
โครงการ และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา การศกึษ
า คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิ
ารณ์ กรณีศกึษา การศกึษาอสิระรายงานผลการอภปิรายกลุ่มการประชมุปรึ
กษาปัญหาและการสัมมนา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมา
ชกิกลุม่

กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบั
ผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม

การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมีงานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ต
นเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นกลุ่ม เพอืส่งเสรมิการแสดง
บทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม

การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้ามในสถาน
การณ์การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ดีใีนสังค
มพหวุัฒนธรรม

ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการ
สอืสาร

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสอืสารระห
วา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนแ
ละผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง

สังเกตจากพฤตกริรมในหอ้งเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โด
ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโล
ยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีารและฝึก ทกัษะ
การนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้งและเนือ
หาทนํีาเสนอ

การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์าร
เรยีนรูแ้ละการทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานก
รณี และการวเิคราะหข์อ้มลูผลการศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ



3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผ
ล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้
ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

สังเกตจากการนําเสนอ

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใ
นการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การนําเสนองานผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ การนําเสนองาน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโ
มง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมนิผล 3 บรรยาย / อภปิราย pretest กอ่นเขา้ชนัเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

2 บทท ี1 Sistem Ejaan dalam Bahasa Melayu (ระบบอกัขระ
และระบบเสยีงในภาษามลาย)ู
1.1-Klasifikasi Bunyi Bahasa
1.2-Vokal 
1.3-Konsonan 
1.4-Kepentingan Bahasa Melayu

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นเนือหาภาษามลายมูา
ตรฐาน

ทดสอบยอ่ย 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

3 บทท ี2 Sapaan (การทกัทาย)
2.1 บทสนทนาเกยีวกบัการทกัทายแบบทางการ
2.2 บทสนทนาเกยีวกบัการทกัทายแบบไมท่างการ
2.3 Kata Ganti Nama (คําสรรพนาม)

3 - บรรยาย / อภปิราย
- แนะนําตัวเองและกล่าวทกัทายหนา้หอ้
งเรยีน
- นักศกึษาสรปุจากเนือเรอืง
- นักศกึษาสรปุหนา้หอ้งเรยีนเกยีวกบัคํา
สรรพนาม

หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

4 บทท ี3 Memperkenalkan Diri dan Orang Lain
3.1 Kata Nama

3 หนังสอืเรยีน power point 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

5 บทท ี4 Ucapan Terima Kasih
4.1 Kata Bantu

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Percakapan Situasi Umum

วดีโีอ 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

6 บทท ี5 Ucapan Selamat Datang dan Selamat Tinggal
5.1 Percakapan Situasi Umum
5.2 Kata Kerja

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Ucapan Memohon Izin dan Maaf

หนังสอืเรยีน วดีโีอ 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

7 บทท ี6 Ucapan Memohon Izin dan Maaf
6.1 Kata Adjektif

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Ucapan Memohon Izin dan Maaf

หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

8 บทท ี6 Ucapan Memohon Izin dan Maaf (ต่อ)
6.1 Kata Adjektif

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Ucapan Memohon Izin dan Maaf

หนังสอืเรยีน power point 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)



6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

9 บทท ี7 Silaan dan Permintaan 
7.1 Kata Bilangan
7.2 Penjodoh Bilangan

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Silaan dan Permintaan, Kata Bilang
an dan Penjodoh Bilangan

power point วดีโีอ 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี8 Suruhan dan Larangan 
8.1 Kata Perintah
8.2 Kata Sendi Nama

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Suruhan dan Larangan

power point หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

12 บทท ี9 Tahun Baru 
9.1 Kata Tunjuk Arah

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Kata tunjuk arah

power point หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

13 บทท ี10 Universiti Kita
10.1 Kata Seru

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Universiti Kita dan Kata Seru

power point หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

14 บทท ี11 Taman Phru Bakoi
11.1 Peribahasa Melayu

3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Peribahasa Melayu

หนังสอืเรยีน power point 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

15 บทท ี12 Warna Hari dan Bulan 3 - บรรยาย / อภปิราย
- นักศกึษาฝึกอา่นและทําความเขา้ใจเนื
อหา
- นักศกึษานําเสนอบทสนทนาเกยีวกบั 
Warna Hari dan Bulan

วดีโีอ หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

16 ทบทวนบทเรยีนทงัหมดทเีรยีนมา ตังแต่บทท ี6-12 3 -เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถาม หนังสอืเรยีน 1. อ.มะนาวาว ีมามะ
2. อ.ซําสนีาร ์ยาพา
3. อ.อาลยีะห ์มะแซ
4. อ.ซามยีะห ์บาเละ
5. อ.ซารยีะห ์สตาร ์(อ.พเิศษ
)
6. อ.ฮสับลุลอฮ ์นะดารานิง
7. อ.อฟัฟาน สามะ

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

พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรยีน



2 ดา้นความรู ้

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

สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10,17,18 60

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคเรยีน 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

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

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอ ตลอดภาคเรยีน 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอื
สาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใ
ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล แ
ละนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาแ
ละการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกา
รสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

ผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- 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. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

- Sistem ejaan bahasa Melayu
- Pantun Melayu
- Puisi 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

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติใน การประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 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
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