กําหนดการโครงการเปิ ดบ้ าน ILA
“กิจกรรมแข่ งขันทักษะทางวิชาการ”
วันพุธที 1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา
กิจกรรม
สถานที
08.30 – o8.45 เปิ ดพิธีโดยการอ่านคัมภี ร์กุรอาน
เวที 1
08.45 – o9.00 กล่ าวเปิ ดพิธีโดยท่านผอ.
เวที 1
09.00 – o9.45 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับและอังกฤษระดับประถมศึกษา และ ม.ต้น เวที 1, เวที 2, เวที 3
09.45 – 10.30 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เวที 1, เวที 2,เวที 3
และ ม.ต้น
10.30 – 11.15 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1, เวที 2
11.15 – 12.00 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1, เวที 2
13.30 – 14.15 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ต้น
เวที 1, เวที 2
14.155 – 15.00 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ต้น
เวที 1, เวที 2
15.00 – 15.45 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1, เวที 2
15.45 – 16.30 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1, เวที 2
วันพฤหัสบดีที 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา
กิจกรรม
สถานที
09.00 – 9.45 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับ และอังกฤษระดับประถมศึกษา และ ม.ต้น
เวที 1
09.45 – 10.30 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
เวที 1
และ ม.ต้น
10.30 – 11.15 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1
11.15 – 12.00 แข่งขันการพูดในทีสาธารณะ ภาษาอาหรับ และอังกฤษ ม.ปลาย
เวที 1
13.30 – 15.30 กิจกรรมภาคเวที
เวที 1
15.30 – 16.30 มอบรางวัล และประกาศนี ยบัตร พร้อ มกล่ า วปิ ดพิ ธี โดยท่านอธิ ก ารบดี ห้องประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

หมายเหตุ

รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก

หมายเหตุ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

กําหนดการโครงการเปิ ดบ้ าน ILA
กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
“พลังการเปลียนแปลงสู่ การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษา”
วันพฤหัสบดีที
เวลา
08.00 – 8.30
08.30 – 8.45
08.45 – o9.30
09.30 – 10.30
09.45 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.00

11.00 – 11.20
11.20 – 11.40

2 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม
ลงทะเบียน
เปิ ดพิธีโดยการอ่านคัมภีร์กุรอาน
กล่าวเปิ ดพิธีโดย รศ.ดร.ซาการี ยา หามะ รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ปาฐกถาพิเศษโดย ผศ.ดร.สุ กรี หลังปูเต๊ะ หัวข้อ “พลังการเปลียนแปลงสู่ การพัฒนาการเรี ยน
การสอนภาษา”
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “สื อดิ จิตอลกับการเรี ยนรู ้ทางภาษา”
โดย ผศ.ดร.จารุ วจั น์ สองเมือง รองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
พักรับประทานอาหารว่าง
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “Problems in English Study of Upper-Secondary Students in
Three Southern Border Provinces”
โดย ผศ.โสรัตน์ อับดลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “ความสําคัญของการสร้า งแรงจู งใจของผูส้ อนต่อการเรี ยน
การสอนภาษา” โดย อ.รุ ชดี เกษมเดชา ศูนย์ภาษาอังกฤษสถาบันภาษานานาชาติ
นํา เสนอผลงานทางวิ ช าการเรื อง  ُط ُﺮ ْق ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى طﻼب:ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ

สถานที
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่

2016 – م2015 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ

11.40 – 12.00

12.00 – 13.30
13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

โดย อุซตาซ  أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪศูนย์ภาษาอาหรับ สถาบันภาษานานาชาติ
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “The Effective techniques of teaching Arabic ”โดย
Asst. Prof. Dr. Mohamed Ali Omar Shiidow สาขาภาษาอาหรับ คณะศิล ปศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
พักรับประทานอาหารเทียง / ละหมาด
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “The Comparison of Vocabulary Learning Strategies in
English Reading of Upper Secondary School in Three Southern Border Provinces of
Thailand and Malaysia”โดยผศ.ปรัชญา บินหมัดหนี รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง :أﺳﺒﺎب أﺧﻄﺎء طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ
دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻹدارﯾﯿﻦ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﻧﻲ
โดย อุซตาซ  ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻤﺮศูนย์ภาษาอาหรับสถาบันภาษานานาชาติ

ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่

14.10 – 14.30

นํา เสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “A New Approach of Teaching Qur’anic Commentary in
English : Using Automaticity to Improve Students’ Reading Process”

ห้องประชุมใหญ่

โดย อ.รอสดี สื อมะ ศูนย์ภาษาอังกฤษสถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
14.30 – 14.40
14.40 – 15.00

พักรับประทานอาหารว่าง
นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “ความสําคัญของลีลาการเรี ยนรู ้ (Learning Styles)”

โดย อ.รอกี เยาะ มะดือเระ ศูนย์ภาษาอังกฤษสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
15.00 – 15.20 นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื อง “The development of Arabic teaching of Non –Arabic
speaking country in the digital world”
Asst. Prof. Dr. Ibroheem Tehhae สาขาภาษาอาหรั บ คณะศิล ปศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
15.30 – 16.30 มอบประกาศนี ยบัตร พร้อมกล่าวปิ ดพิธีโดยท่านอธิ การบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมใหญ่

