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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100108 ภาษามลายเูพอืการสอืสารและพัฒนาการเรยีนรู ้
Malay for Communication and Learning Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศรศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษามลายู

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.อาซยีะ วันแอเลาะ
2. อ.พเิศษอาหรับ
3. อ.มะซัมด ีสะอะ
4. อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว
5. อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

6 [23-หอ้งประชมุมงักสี] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ ภาษามลายู

7 การพัฒนาชมุชน

10 [20-805] องัคาร 9:00 - 12:00 การจัดการ

11 การบัญชี

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 [20-903] พธุ 8:00 - 11:00 อ.พเิศษอาหรับ ภาษามลายู

14 สารสนเทศศาสตร์

15 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

16 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ นิตศิาสตร์

17 การเงนิการธนาคาร

18 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

19 [20-903] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.มะซัมด ีสะอะ ภาษาองักฤษ

20 [01-306] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.พเิศษอาหรับ รัฐประศาสนศาสตร์

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



21 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.มะซัมด ีสะอะ เคมี

22 นิเทศศาสตร์

23 [20-806] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

24 [20-406] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ ฟิสกิส์

25 วทิยาศาสตรท์วัไป

26 พลศกึษาและสุขศกึษา

27 การออกแบบศลิปกรรม

28 [20-904] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ นิตศิาสตร์

29 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.มาซอืรัง อามงิ นิตศิาสตร์

30 [20-406] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.พเิศษอาหรับ สัตวศาสตร์

31 [23-หอ้งประชมุ นังกา] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว ภาษาจนี

32 [20-904] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว นิตศิาสตร์

33 ภาษาไทย

34 [23-หอ้งประชมุ นังกา] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ สังคมศกึษา

35 ภาษาองักฤษ

36 ภาษาไทย

37 [01-306] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.พเิศษอาหรับ ภาษามลายู

38 [23-หอ้งประชมุมงักสี] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ การศกึษาปฐมวัย

39 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ การบัญชี

40 การจัดการ

41 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

42 รัฐประศาสนศาสตร์

43 นิตศิาสตร์

44 การจัดการ

45 การพัฒนาชมุชน

46 รัฐประศาสนศาสตร์

47 อ.อาซยีะ วันแอเลาะ การจัดการ

48 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

49 การบัญชี

50 วทิยาการธุรกจิสุขภาพ

51 นิตศิาสตร์

52 นิตศิาสตร์

53 การพัฒนาชมุชน

54 การจัดการ

55 สาธารณสุขชมุชน



9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 1 ม.ค. 13

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

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. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของสถาบนั และสงัคม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตร
งตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้า
น

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่
และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสา
ธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในกา
รอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญ
าทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแห
ล่งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการ
ความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแ



ละทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษ
าทวัไป

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิ
วเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ใน
ชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่
อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุั
ฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ั
วเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะส
ม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจใน
ชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาค
วามรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1

2

3

4

5

6

7



8

9

10 สอบกลางภาค

11

12

13

14

15

16

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของกา
รประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัขอ
งสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัคว
ามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธ
ารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้
งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง
การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการคว
ามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและ
ทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวั
ไป

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิ
คราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติ
ประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูน้
ําและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอ
ง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒน
ธรรม

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แ
ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร



2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเ
ลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แล
ะใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติปร
ะจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

3. การปรบัปรงุการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา
มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ทเีนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยสามารถดําเนินการไดด้ังต่อไปนี
(1) ภาวะการไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบผูใ้ชบ้ัณฑติ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ ระหวา่ง 3-5 ปี
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ 
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอื สอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติทจีะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีนรวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร
ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีนและสมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้อาท ิ(ก) จํานวนโครงการทจัีดทําเพอืพัฒนาองคก์รและสังคม, (ข) จํานวนสทิธบิัตร, (ค)
จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี, (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต,ิ (จ) จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

หมวดอนืๆ
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