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หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน

35
8
15
3
9
6
3

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอก
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาโท
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

102
84
66
18
3
15
6
143
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา 8 หน่วยกิต)

GE2200-402

รหัสวิชา
GE2100-101

ชื่อวิชา
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 القرآن لتنمية نوعية احلياة

หน่วยกิต
1(0-2-1)

GE2200-403

GE2100-102

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
2 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
3 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
4 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
5 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
6 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
7 القرآن لتنمية نوعية احلياة
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
8 القرآن لتنمية نوعية احلياة

1(0-2-1)

GE2100-103
GE2100-104
GE2100-105
GE2100-106
GE2100-107
GE2100-108

1(0-2-1)

GE2200-407
รหัสวิชา
GE2200-408

1(0-2-1)
GE2200-409
1(0-2-1)
GE2200-410
1(0-2-1)
GE2200-411
1(0-2-1)
GE2200-412
1(0-2-1)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3(3-0-6)
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
اإلسالم ومنهج احلياة
ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
GE2400-202 مهارات الدراسة والبحث
3(3-0-6)
การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
GE2100-203 االتصال والدعوة يف اإلسالم
3(3-0-6)
นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
GE2100-204 ادلفكرين ادلسلمني وحركة التجديد
3(3-0-6)
สันติศึกษา
GE2100-205 دراسات عن السالم
3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
อิสลามกับวิทยาศาสตร์
GE2300-303 اإلسالم والعلوم
3(3-0-6)
1.4) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ*
GE2200-401 *اللغة التايالندية للمتعلمني اخلارجية
3(2-2-5)
* สาหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาทีไ่ ม่มีพื้นฐานทางภาษาไทยโดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
اللغة التايالندية يف احلياة اليومية
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
اللغة التايالندية لالتصال
ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ*
*اللغة ادلاليوية للمتعلمني اخلارجية
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
اللغة ادلاليوية يف احلياة اليومية
ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร
اللغة ادلاليوية لالتصاالت
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
اللغة اإلجنليزية يف احلياة اليومية
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
اللغة اإلجنليزية لالتصاالت
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
اللغة اإلجنليزية األكادميية

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 66 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วากยสัมพันธ์ 1
AR2201-111
1 النحو

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

AR2201-112

วากยสัมพันธ์ 2
2 النحو

3(3-0-6)

AR2201-113

วากยสัมพันธ์ 3
3 النحو

3(3-0-6)

AR2201-114

อักขรวิธี 1
1 الصرف

3(3-0-6)

AR2201-115

อักขรวิธี 2
2 الصرف

3(3-0-6)

AR2201-116

วากยสัมพันธ์ประยุกต์
النحو التطبيقي

3(3-0-6)

AR2201-117

อักขรวิธีประยุกต์
الصرف التطبيقي

3(3-0-6)

AR2201-121

สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
األصوات والداللة

3(3-0-6)

AR2201-122

การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที

3(3-0-6)

* สาหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาทีไ่ ม่มีพื้นฐานทางภาษามลายู โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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اخلطابة وادلناظرة

AR2201-264

AR2201-131

การอ่านอาหรับระดับสูง
القراءة ادلتقدمة

3(3-0-6)

AR2201-141

การเขียนอาหรับระดับสูง
الكتابة ادلتقدمة

3(3-0-6)

AR2201-161

ฉันทศาสตร์อาหรับ
العروض والقافية

3(3-0-6)

วาทศาสตร์อาหรับ 1
1 البالغة

3(3-0-6)

AR2201-163

วาทศาสตร์อาหรับ 2
2 البالغة

3(3-0-6)

AR2201-164

วาทศาสตร์อาหรับ 3
3 البالغة

3(3-0-6)

AR2201-165

วรรณคดีอาหรับ 1
1 األدب العريب

3(3-0-6)

AR2201-166

วรรณคดีอาหรับ 2
2 األدب العريب

3(3-0-6)

AR2201-167

วรรณคดีอาหรับ 3
3 األدب العريب

3(3-0-6)

AR2201-168

วรรณคดีวิจักษ์ 1
1 النقد األديب

3(3-0-6)

AR2201-169

วรรณคดีวิจักษ์ 2
2 النقد األديب

3(3-0-6)

AR2201-181

ภาษาศาสตร์ทั่วไป
علم اللغة

3(3-0-6)

AR2201-182

วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาอาหรับ
และวรรณคดี
مناهج البحث يف اللغة واألدب

AR2201-162

AR2201-271

AR2201-251
AR2201-261
AR2201-262
AR2201-263

ชื่อวิชา
การแปลอาหรับ
الرتمجة
วรรณคดีเปรียบเทียบ
األدب ادلقارن
ร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัย
النصوص األدبية ادلعاصرة
สานวนภาษาในอัลกรุอาน
دراسات لغوية يف القرآن

AR2201-273

AR2201-281

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา

AR2201-272

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

AR2201-282
AR2201-283

สานวนภาษาในอัลหะดีษ
دراسات لغوية يف احلديث
ภาษาอาหรับเพือ่ การท่องเที่ยว
اللغة العربية للسياحة
ภาษาอาหรับเพือ่ การพยาบาล
اللغة العربية للخدمات الصحية
ภาษาอาหรับเพือ่ งานเลขานุการ
اللغة العربية لسكرتارية
อารยธรรมอาหรับ-อิสลามใน
ภูมิภาคอาเซียน
احلضارة العربية اإلسالمية يف جنوب
شرق آسيا
วิธีการสอนภาษาอาหรับ
طرق التدريس اللغة العربية
พจนานุกรมและห้องสมุด
ادلعاجم وادلكتبات

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชี 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
สารนิพนธ์
AR2201-381
البحث التكميلي
เตรียมสหกิจศึกษา
AR2201-391
اإلعداد للدراسة التعاونية
สหกิจศึกษา
AR2201-392
الدراسة التعاونية

หน่วยกิต
3(0-0-9)
1(2-0-1)
6(0-18-0)

2.4 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นวิชาโท โดยนักศึกษาตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ ทั้งนี้หาก
ข้อกาหนดหลักสูตรวิชาโทของคณะ/สาขาวิชาใดกาหนดให้
นักศึกษาเกินกว่า 15 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาครบ
ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของหลั ก สู ต รวิ ช าโทของคณะ/
สาขาวิชานั้นๆ
สาหรับนักศึกษาต่างสาขาที่ ต้องการเลือกเรียน
วิชาโทสาขาวิชาภาษาอาหรับ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
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หน่วยกิต
)1(0-2-1
)3(3-0-6
)3(3-0-6
)3(3-0-6
)3(2-2-5
)3(2-2-5
)3(2-2-5
)3(3-0-6
)3(3-0-6
19-22

หน่วยกิต
)1(0-2-1
)3(3-0-6
)3(3-0-6
)3(2-2-5
)3(2-2-5
)3(3-0-6

ิแผนการเรียนปกต

 4.2جمموعة مواد التخصص الفرعي ال تقل عن  51ساعة
معتمدة
ميكككن أ كنك لككتار ك اكلككطالككل أ كنك يككدركك ك م كواكدك اكلككتخصص

ปีการศึกษาที่ 1

اكلككفرعكي يفك قككسم مكن اكألكقككسامك اكدلكفتوحككة يفك اك كامككعة عكل أكنك يككتب

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
القرآن لتنمية نوعية احلياة 1
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
اإلسالم ومنهج احلياة
GE2400-202 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
مهارة الدراسة والبحث
์GE2300-303 อิสลามกับวิทยาศาสตร
اإلسالم والعلوم
ิGE2201-401 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาต
اللغة التايالندية للوافدين
**GE2200-402 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
اللغة التايالندية للحياة اليومية
ิGE2200-407 ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาต
اللغة ادلاليوية للوافدين
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-111 วากยสัมพันธ์ 1
النحو 1
AR2201-114 อักขรวิธี 1
الصرف 1

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
القرآن لتنمية نوعية احلياة 2
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
االتصال والدعوة يف اإلسالم
GE2100-204 นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
ادلفكرون ادلسلمون وحركة التجديد
GE2200-403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
اللغة التايالندية لالتصال
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
جمموعة مواد اللغة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-112 วากยสัมพันธ์ 2
النحو2

شروط أو لوائح تلك األقسام .حىت إذا كانت ادلواد أكثر من 51
ساعة معتمدة جيل عليه أن يكملها وفق شروط تلك األقسام.
أما الطالل الذي لتار دراسة مواد التخصص الفرعي
بقسم اللغة العربية ,عليه أن يدر ماال يقل عن  51ساعة
معتمدة
วิชาโทบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วากยสัมพันธ์ 1
AR2201-111
)3(3-0-6
النحو 1
อักขรวิธี 1
AR2201-114
)3(3-0-6
الصرف 1
การกล่าวสุนทรพจน์และการ
)3(3-0-6
ีAR2201-122 โต้วาท
اخلطابة وادلناظرة
วาทศาสตร์อาหรับ 1
AR2201-162
)3(3-0-6
البالغة 1
วิชาโทเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
การแปลอาหรับ
AR2201-251
)3(3-0-6
الرتمجة
วิธกี ารสอนภาษาอาหรับ
)3(3-0-6
AR2201-282
طرق التدريس اللغة العربية
พจนานุกรมและห้องสมุด
)3(3-0-6
AR2201-283
ادلعاجم وادلكتبات

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ีเลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอน
และเป็ น ไปตามข้อ ก าหนดเฉพาะของรายวิ ชานั้ น ๆ โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
 .3المواد االختيارية الحرة فيما ال تقل عن  6ساعة معتمدة
يدر الطالل ادلواد االختيارية احلرة فيما ال تقل عن
 6ساعة معتمدة ,وذلك بأن يدر اية مادة مفتوحة للدراسة يف
.ا امعة وفق شروط تلك ادلواد مبوافقة ادلرشد األكادميي
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AR2201-115
AR2201-162

อักขรวิธี 2
2 الصرف
วาทศาสตร์อาหรับ 1
1 البالغة
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

ปีการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 2
4 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเลือกเสรี
XX xxx-xxx เลือกเสรี 2
4 ادلواد االختيارية احلرة
รวม

3(3-0-6)

3(X-X-X)
19-22

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
3 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-113 วากยสัมพันธ์ 3
3 النحو
AR2201-117 อักขรวิธีประยุกต์
الصرف التطبيقي
AR2201-163 วาทศาสตร์อาหรับ 2
2 البالغة
AR2201-165 วรรณคดีอาหรับ 1
1 األدب العريب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 1
5 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเลือกเสรี
XX xxx-xxx เลือกเสรี 1
5 ادلواد االختيارية احلرة
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(X-X-X)
19-22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
4 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-116 วากยสัมพันธ์ประยุกต์
النحو التطبيقي
AR2201-131 การอ่านระดับสูง
القراءة ادلتقدمة
AR2201-164 วาทศาสตร์อาหรับ 3
3 البالغة
AR2201-166 วรรณคดีอาหรับ 2
2 األدب العريب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก

ปีการศึกษาที่ 3

1(0-2-1)

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 1(0-2-1)
5 القرآن لتنمية نوعية احلياة
GE 2100-205

สันติศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-141 การเขียนระดับสูง
الكتابة ادلتقدمة
AR2201-167

วรรณคดีอาหรับ 3
3 األدب العريب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท
XXXXXX-XXX

วิชาโท 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(X-X-X)

5 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

วิชาโท 2

3(X-X-X)

4 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

วิชาโท 3
3 مواد التخصص الفرعي
รวม

3(X-X-X)

18-19

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
6 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-121 สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
األصوات والداللة
AR2201-168 วรรณคดีวิจักษณ์ 1
1 النقد األديب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 3
3 مواد التخصص االختياري

หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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AR2201-xxx

เอกเลือก 4
2 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท
XXXXXX-XXX
วิชาโท 4
2 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

วิชาโท 5
1 مواد التخصص الفرعي
รวม

3(3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 1
3(X-X-X)
3(X-X-X)

18-19

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
7 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-161 ฉันทศาสตร์อาหรับ
العروض والقافية
AR2201-169 วรรณคดีวิจักษณ์ 2
2 النقد األديب
AR2201-182
วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาอาหรับและ
วรรณคดี
مناهج البحث يف اللغة واألدب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 5
1 مواد التخصص االختياري
AR2201-xxx เอกเลือก 6
6 مواد التخصص االختياري
รวม

หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
8 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-122
การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที
خلطابة وادلناظرة
AR2201-181
ภาษาศาสตร์ทั่วไป
علم اللغة
AR2201-381 สารนิพนธ์
البحث التكميلي
รวม

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9-10

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1 القرآن لتنمية نوعية احلياة
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
اإلسالم ومنهج احلياة
GE2400-202 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
مهارة الدراسة والبحث
GE2300-303 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
اإلسالم والعلوم
GE2201-401 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
اللغة التايالندية للوافدين
GE2200-402 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน**
اللغة التايالندية للحياة اليومية
GE2200-407 ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ
اللغة ادلاليوية للوافدين
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-111 วากยสัมพันธ์ 1
1 النحو
AR2201-114 อักขรวิธี 1
1 الصرف

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
2 القرآن لتنمية نوعية احلياة
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
االتصال والدعوة يف اإلسالم
GE2100-204 นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
ادلفكرون ادلسلمون وحركة التجديد
GE2200-403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
اللغة التايالندية لالتصال
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
جمموعة مواد اللغة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-112 วากยสัมพันธ์ 2
2النحو

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19-22

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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AR2201-115
AR2201-162

อักขรวิธี 2
2 الصرف
วาทศาสตร์อาหรับ 1
1 البالغة
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 2
4 مواد التخصص االختياري
รวม

22

ปีการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-113 วากยสัมพันธ์ 3
3 النحو
AR2201-117 อักขรวิธีประยุกต์
الصرف التطبيقي
AR2201-163 วาทศาสตร์อาหรับ 2
2 البالغة
AR2201-165 วรรณคดีอาหรับ 1
1 األدب العريب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 1
5 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเลือกเสรี
XX xxx-xxx เลือกเสรี 1
5 ادلواد االختيارية احلرة
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-116 วากยสัมพันธ์ประยุกต์
النحو التطبيقي
AR2201-131 การอ่านระดับสูง
القراءة ادلتقدمة
AR2201-164 วาทศาสตร์อาหรับ 3
3 البالغة
AR2201-166 วรรณคดีอาหรับ 2
2 األدب العريب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 1(0-2-1)
5 القرآن لتنمية نوعية احلياة
GE 2100-205

สันติศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-141 การเขียนระดับสูง
الكتابة ادلتقدمة
AR2201-167

วรรณคดีอาหรับ 3
3 األدب العريب
AR2201-182 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาอาหรับและ
วรรณคดี
مناهج البحث يف اللغة واألدب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท
XXXXXX-XXX

วิชาโท 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(X-X-X)

5 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

3(X-X-X)

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโท 2

3(X-X-X)

4 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

19-22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
4 القرآن لتنمية نوعية احلياة

19-20

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
3 القرآن لتنمية نوعية احلياة

3(3-0-6)

วิชาโท 3
3 مواد التخصص الفرعي
รวม

3(X-X-X)

21-22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
6 القرآن لتنمية نوعية احلياة
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
8 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-121 สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
األصوات والداللة
AR2201-122
การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที
خلطابة وادلناظرة
AR2201-168 วรรณคดีวิจักษณ์ 1

หน่วยกิต

1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1 النقد األديب
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
AR2201-xxx เอกเลือก 3
3 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท
XXXXXX-XXX
วิชาโท 4
2 مواد التخصص الفرعي
XXXXXX-XXX

วิชาโท 5
1 مواد التخصص الفرعي
รวม

3(3-0-6)

3(X-X-X)
3(X-X-X)

18-19

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
7 القرآن لتنمية نوعية احلياة
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AR2201-161 ฉันทศาสตร์อาหรับ
العروض والقافية
AR2201-169 วรรณคดีวิจักษณ์ 2
2 النقد األديب

หน่วยกิต

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
AR2201-xxx เอกเลือก 4
2 مواد التخصص االختياري
3(3-0-6)
AR2201-xxx เอกเลือก 5
1 مواد التخصص االختياري
AR2201-xxx เอกเลือก 6
3(3-0-6)
6 مواد التخصص االختياري
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
AR2201-391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
اإلعداد للدراسة التعاونية
รวม
19-20

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
AR2201-392
6(0-18-0)
สหกิจศึกษา
البحث التكميلي
รวม
6
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเอกบังคับ
AR2201-111 วากยสัมพันธ์ 1
( Syntax 1/ 1)النحو

3(3-0-6)

ศึกษาสามานยนาม (อันนากีเราะห์) และวิสามานยนาม (อัลมะอฺรีฟะห์) นิยามของสามานยนาม(อันนากีเราะห์) และวิ
สามานยนาม (อัลมะอฺรีฟะห์) ประเภทต่างๆของสามานยนาม บุรุษสรรพนาม (อัดฎอมาอิร) คานามที่เป็นชื่อ นิยมสรรพนาม
(อัสมาอุลอีชาเราะห์) ประพันธสรรพนาม (อัสมาอุลเมาซูล) คานามที่ขึ้นต้นด้วยอัล (อาลีฟและลาม) หรือคานามเฉพาะ (สามา
นยนาม)ที่ถูกขยายเพิ่มหรือพาดพิงคาสุหนาม (อัลฟาอีล) และวาจก (นาอิบฟาอีล) ในประโยคกริยา
AR2201-112

วากยสัมพันธ์ 2
(Syntax 2/ 2)النحو

3(3-0-6)

ศึกษาประธานประโยค (อัลมุบตะดะอ์) และขยายประธาน (อัลคอบัร) คานาหน้าอัลมุบตะดะอ์และอัลคอบัร เช่น
กานาและกลุ่มคาที่มีหน้าที่เหมือนกัน อินนาและกลุ่มคาที่มีหน้าที่ เหมือนกัน ฏอนนาและกลุ่มคาที่มีหน้าที่เหมือนกัน กรรม
ประเภทต่างๆ
AR2201-113

วากยสัมพันธ์3
(Syntax 3/ 3 )النحو

3(3-0-6)

ศึกษาคาลักษณะวิเศษณ์(อัลฮาล) คาลักษณะนาม(อัตตัมยีส) การยกเว้น(อัลอิสติสนาอฺ) การขานเรียก(อัลมุนาดา)
(อัตตาวาบิอ์) คาที่บ่งถึงคุณลักษณะ(อันนะอฺ) คาเน้นย้า(อัตเตากีด) คาเชื่อม คาแทนหรือขยาย (อัลบะดัล) การพาดพิงคา
(อัลอิฎอฟะห์) อัลมัจรูรประเภทต่างๆ และจานวนนับ(อัลอาดัด) ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการของหลักภาษาอาหรับ สานักหลัก
ภาษาอาหรับ ที่สาคัญๆ บุคคลสาคัญที่คิดค้นทฤษฎีหลักภาษาอาหรับ

AR2201-114

อักขรวิธี 1
(Arabic Etymology 1/ 1 )الصرف

3(3-0-6)

ศึกษานิยามวิชาอักขรวิธี กาเนิดและพัฒนาการของวิชาอักขรวิธี ขอบเขตและความสัมพันธ์กับไวยากรณ์อาหรับ และ
ศาสตร์ภาษาอาหรับอื่นๆ การแบ่งประเภทของคา รากศัพท์และการผันคา กริยาสมบูรณ์และกริยาไม่สมบูรณ์ (ศอเฮี๊ยะกับ
มุอฺตั้ล) กริยาที่มีการเพิ่มอักษรและกริยาที่ไม่มีการเพิ่มอักษร (มุญัรรอดและมาซีด) ความหมายของการเพิ่มอักษร การผันของ
กริ ย า สกรรมกริ ย าและอกรรมกริ ย า กริ ย าธรรมดาและกริ ย าที่ ไ ด้ เ น้ น ความหมาย (กริ ย าอั ล มู อั ก กั ต วาฆอยรี ล มู อั ต กั ต )
ความสัมพันธ์ของกริยากับสรรพนาม กริยาอุทาน คานามที่คงที่ (อัลยามิด) คานามที่ไม่คงที่ (อัลมุซตัก) คานามอัลมัซดัร คานาม
ที่เป็นผู้กระทา (อิสมุลฟาอีล) คานามที่ให้ความหมายบ่งชี้ว่าถูกกระทา (อิสมุลมัฟอูล) คานามที่เน้นคุณสรรพที่คล้ายกับคานามที่
เป็นผู้กระทา (อัซซีฟะฮฺ อัลมูซับบาหะฮฺ บิสมิลฟาอีล) คานามที่ให้ความหมายเลิศกว่า (อิสมุลตัฟฎีล)
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AR2201-115 อักขรวิธี 2
(Arabic Etymology 2/ 2 )الصرف

3(3-0-6)

ศึกษาคานามที่ให้ความหมายเวลาและสถานที่ (อิสมุลซะมาน และอิสมุลมากาน) คานามที่ให้ความหมายเน้นเครื่องมือ
(อิสมุลอาละฮฺ) คานามที่บ่งบอกถึงเพศชายและเพศหญิง คานามที่ให้ความหมายเน้นทวีคูณ (ซียะฆุลมูบาลาเฆาะห์)คานามอัล
มันกูซ อัลมักซูร อัลมัมดูดและอัสซอฮีฮฺ คานามที่บ่งชี้ว่าเป็นทวิพจน์ และพหูพจน์ หลักในการทาคานามเป็นทวิ พจน์ (สอง)
หลักในการทาพหูพจน์เพศชาย และหญิง คานามที่เป็นพหูพจน์ ที่ไม่ได้บ่งชี้ถึงเพศชายและหญิง (ยัมอุตตักซีร์) คานามพหูพจน์ที่
ให้ความหมายน้อยและให้ความหมายมากการตัซฆีร การนาซับ ศึกษาพยางค์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพิ่ม ฮัมซะฮฺ อัลวัซลฺ นิยามใน
การเปลี่ยนพยัญชนะในคา (อัลกอลบุ) พยางค์ฟาอฺ และตาอฺของอัลอิฟติอาล การเปลี่ยนมีมจากวาว และนูน การเปลี่ยนโดย
การย้าย การเปลี่ยนโดยการตัดออก
AR2201-116 วากยสัมพันธ์ประยุกต์
(Grammatical Practice/ )النحو التطبيقي

3(3-0-6)

ศึกษาทบทวน และพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์อาหรับของผู้เรียนด้วยการนาเอาบทเรียนหลักไวยากรณ์ที่ศึกษา
มาแล้วซึ่งประกอบด้วยเรื่อง อัลฟิอ์ลุ อัลฟาอิล นาอิบุลฟาอิล อัลมะฟาอิล อัลมุบตะดะอ์ อัลคอบัร อัลตะวาบิอ์ อัลหาล อัลตัม
ยีซ อัลอะดัด และอัลมะอ์ดูด มาฝึกปฏิบัติใช้จริง เพื่อให้สามารถเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเสริมสร้าง
การศึกษาตาราไวยากรณ์อาหรับคลาสสิก

AR2201-117

อักขรวิธีประยุกต์
(Morphological Practice/ )الصرف التطبيقي

3(3-0-6)

ศึกษาทบทวน และพัฒนาความสามารถด้านอักขระวิธีอาหรับของผู้เรียนด้วยการนาเอาบทเรียนหลักอักขระวิธีที่ศึกษา
มาแล้วซึ่งประกอบด้วยเรื่องอัลมีซาลอัลซอรฟีย์ อัลอัฟอาล อิสนาดอัลอัฟอาลอิลัดดอมาอิร อัลมุชตักกอด อัลมะซอดิร อัลเอี๊ยะ
ลาล และอั ลอิบดาลมาฝึกปฏิบัติใ ช้จริ ง เพื่อให้ สามารถพู ด อ่า นและเขีย นคาอาหรับ ได้อ ย่างถู กต้อง พร้ อมกับ เสริม สร้า ง
การศึกษาตาราอักขระวิธีอาหรับคลาสสิก
AR2201-121

สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
(Phonetic and Semantic/ )األصوات والداللة

3(3-0-6)

ศึกษาประวัติความเป็นมาของสัทวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับ “เสียง” และการออกเสียง ของชาวอาหรับสมัยก่อน เสียง
ที่เป็นภาษา สัญลักษณ์ และสัทอักษร ที่ใช้แทนเสียง อวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการออกเสียง ในภาษาอาหรับ พร้อมฝึกทักษะในการ
ออกเสี ย งให้ ถู ก ต้ อ ง เช่ น เสี ย งพยั ญ ชนะ และสระสั้ น และยาว ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของวิ ชาอรรถศาสตร์ อ าหรั บ
กระบวนการ วิวัฒนาการของความหมาย อรรถของคาที่ถูกปรับใช้ในแต่ละช่วงสมัย การสืบสานมรดกทางภาษาของภาษา
อาหรับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักปราชญ์อาหรับที่มีชื่อเสียงด้านอรรถศาสตร์และตาราต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมาในด้านนี้
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AR2201-122

การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที
(Addressing and Debating/ )الخطابة والمناظرة

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประโยชน์และความสาคัญของสุนทรพจน์และการโต้วาที ฝึกทักษะ เทคนิค กฎระเบียบ และ
ศิลปะ การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที ศึกษาประวัตินักพูดที่โด่งดังในประวัติศาสตร์อาหรับอิสลาม ปัจจัยที่ทาให้การกล่าว
สุนทรพจน์และการโต้วาทีประสบความสาเร็จและล้มเหลว
AR2201-131

การอ่านอาหรับระดับสูง
(Advanced Arabic Reading/ )القراءة المتقدمة

3(3-0-6)

การฝึกอ่านภาษาอาหรับจากงานเขียนที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสั่งสมทักษะจนเกิดความชานาญสามารถ
วินิจฉัยวิเคราะห์ และวิจารณ์ในข้อมูลที่อ่านได้ รวมถึงการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ รับรู้ได้ถึงอรรถรสและ
สุนทรียภาพของภาษาอาหรับ
AR2201-141

การเขียนอาหรับระดับสูง
(Advanced Arabic Writing/ )الكتابة المتقدمة

3(3-0-6)

การฝึกเขียนภาษาอาหรับในระดับต่างๆจากพื้นฐานไปสู่ความชานาญ สามารถใช้ความรู้จาก ไวยกรณ์ กฎเกณฑ์การ
เขียนอาหรับ การใช้คาวลี การเขียนเรียงความ การมีรูปแบบของการเขียนเรียงความ บทความ การใช้คาศัพท์ที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา การสอดแทรกความคิดรวบยอด ประสบการณ์จากการอ่านมาหลอมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเขียนที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถบรรยายความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนมุมมองที่ต้องการจะเขียนได้
AR2201-161

ฉันทศาสตร์อาหรับ
(Arabic Prosody/ )العروض والقافية

3(3-0-6)

ศึกษาวิชาสัทศาสตร์อาหรับนิยามศัพท์เฉพาะของฉันทศาสตร์อาหรับ ผู้ค้นพบวิชาฉันทศาสตร์อาหรับ ความจาเป็นต่อ
การศึกษาวิชานี้ การเขียนในเชิงฉันทศาสตร์อาหรับ ส่วนประกอบของกลอน การตัดกลอนอาหรับ วาซันของกลอนอาหรับมี 16
วาซัน ความหมายของกอฟียะฮฺ พยางค์และชนิดของกอฟียะฮฺ ข้อบกพร่องของกอฟียะฮฺ การเพิ่ม ถอน และการผันของกลอน
อาหรับ วงกลมทั้งห้าของการค้นพบวาซันของกลอนอาหรับทั้ง 16 วาซัน
AR2201-162

วาทศาสตร์อาหรับ 1
(Arabic Rhetoric 1/ 1 )البالغة

3(3-0-6)

ศึกษาต้นกาเนิดและวิวัฒนาการของวาทศาสตร์ ศึกษา วาทศาสตร์แขนงต่างๆพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ทางวาทศาสตร์และ
คานิยามคาศัพท์ทางวาทศาสตร์บางคา เช่นฟะซอฮะห์และบาลาเฆาะฮ์ นิยามวิชาวาทศิลป์ (อัลบายาน) สานวนอุปมาอุปมัย
(อัตตัชบีฮ์)ประเภทต่างๆ สานวนตรงตัว(อัลฮะกีเกาะฮ์) สานวนอุปลักษณ์(อัลมะญาซซ์) สานวนอ้อมค้อม (อัลกีนายะฮ์)
เปรียบเทียบสานวนตรงตัวกับสานวนอุปลักษณ์ เปรียบเทียบระหว่างอัลฮะกีเกาะฮ์กับอัลกีนายะฮ์และอัตตัสเรียะห์
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AR2201-163

วาทศาสตร์อาหรับ 2
(Arabic Rhetoric 2/ 2 )البالغة

3(3-0-6)

ศึกษานิยามวิชาโวหารวิทยา (อัลมะอานีย์) เปูาหมายของคาบอกเล่า ลักษณะของวาจกและการกในประโยคโครงสร้าง
สานวนจากัดความ(อัลก๊อซร์) แนวทางสร้างสานวนจากัดความ ถ้อยคาในเชิงอินชาฮ์ (คาที่สอนเหนือจากคาบอกเล่า) และ
หลักการต่างๆ ของสานวนแยกส่วน(อัลฟัสล์) สานวนเชื่อมต่อ(อัลวัสล์) สานวนกระชับ(อัลอีญาซซ์) สานวนเยิ่นเย้อ(อัลอิฏนาบ)
สานวนลงตัว(อัลมุสาวาต)
AR2201-164

วาทศาสตร์อาหรับ 3
(Arabic Rhetoric 3/ 3 )البالغة

3(3-0-6)

ศึกษาความล้าเลิศด้านการใช้ภาษาอาหรับของอัลกุรอาน ประวัติ การกาเนิด ฐานะและอิทธิพลทางภาษาของแขนง
วิชาวาทศาสตร์ว่าด้วยการขัดแต่งภาษาในด้านของคาและความหมาย(วิชาอัลบาดีอ์)
AR2201-165

วรรณคดีอาหรับ 1
(Arabic Literature 1/ 1 )األدب العربي

3(3-0-6)

ศึกษานิยามวรรณคดีอาหรับ วรรณคดีสมัยก่อนอิสลาม 150 ปี (  ) العصك ك ك ك ك ك ك كر ا اهل ك ك ك ك ك ك ك ك كيสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิผลต่อ
วรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง รวมทั้งศึกษากวีเอก จดหมายเหตุ และนักกวีที่มีชื่อเสียงทั้งหลายในยุคนี้ วรรณคดียุคอิสลาม
ตอนต้น และคุณลักษณะพิเศษของงานวรรณกรรมในยุคนี้ อิทธิผลของอัลกุรอาน และอัลหะดีษ ต่อวรรณคดีอาหรับ พร้อมทั้ง
ศึกษาบทกวีและกวีเอกในยุคนี้ ศึกษาวรรณคดียุคอูมัยยะห์ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรุ่งเรืองของวรรณคดี ร้อยแก้วและร้อย
กรองในยุคนี้
AR2201-166

วรรณคดีอาหรับ 2
(Arabic Literature 2/ 2 )األدب العربي

3(3-0-6)

วรรณคดียุคอับบาซียะห์ตอนต้น และตอนปลาย ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิผลต่อวรรณคดีในอาณาจักรอิสลามยุคอับบาซี
ยะห์ ศึกษาร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพัฒนาการ กวีเอก สานักงานประพันธ์ที่สาคัญๆ นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง วรรณคดียุคอับบา
ซียะห์ ศึกษาตัวอย่างอรรถรส และสุนทรียภาพของงานวรรณกรรม และศึกษาวรรณคดีในยุคหัวเมืองย่อย (อาดับ อัลดูวัยลาต)
คุณลักษณะพิเศษของงานวรรณกรรมในยุคนี้
AR2201-167

วรรณคดีอาหรับ 3
(Arabic Literature 3/ 3 )األدب العربي

3(3-0-6)

ศึกษาวรรณคดีในยุคอันดาลุเซีย เอกลักษณ์ของวรรณคดี สิ่งแวดล้อมรอบตัว และปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้งาน
วรรณกรรมในยุคนี้เกิดการเฟื่องฟูพัฒนา ศึกษาตัวอย่างร้อยแก้ว ร้อยกรอง นักกวีที่ถูกคัดสรรมาจากนักกวีที่มีชื่อเสียงของยุค
ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านวรรณคดีในยุคอัลมามาลีก ตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรในยุคนี้ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้าน
วรรณคดีในยุคออตโตมาน (อุสมานียะห์)ตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรในยุคนี้ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้า นวรรณคดีอาหรับ
ในยุคใหม่ความแตกต่างระหว่างร้อยแก้วร้อยกรองในยุคก่อนๆกับยุคนี้ และตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรของยุค
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AR2201-168

วรรณคดีวิจักษณ์ 1
(Literary Criticism 1/ 1 )النقد األدبي

3(3-0-6)

ศึกษาบทนาสู่วรรณคดีวิจักษณ์ นิยามของคาว่า วิจารณ์หรือวิจักษณ์ (อันนักด์) ความหมายของอันนักดุลอาดาบี
(วรรณคดีวิจักษณ์ หรือการวิเคราะห์และประเมินค่างานวรรณคดีร้อยแก้วร้อยกรอง) ติดตามวรรณคดีวิจักษณ์ ในสมัยต่างๆ
วรรณคดีวิจักษณ์ ของอาหรับสมัยก่อน วรรณคดี วิจักษณ์ ของคนอาหรับในยุคก่อนอิสลาม ในยุคอิสลามตอนต้น วรรณคดี
วิจักษณ์ในยุคอุมัยยะฆ์ วรรณคดีวิจักษณ์ในยุคอับบาซียะห์ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยต่างๆของวรรณคดีวิจักษณ์
AR2201-169 วรรณคดีวิจักษณ์ 2
(Literary Criticism 2/ 2)النقد األدبي

3(3-0-6)

ศึกษาวรรณคดีวิจักษณ์ของอาหรับในยุคใหม่ สถานการณ์ของวรรณคดีวิจักษณ์ในสมัยเริ่มต้นของยุคนี้และปัจจุบัน
ลาดับขั้นพัฒนาการของวรรณคดีวิจักษณ์สมัยใหม่ขั้นทานุบารุงหรือฟื้นฟู ศึกษาด้านการวิจักษณ์และนักวรรณคดีวิจักษณ์ลัทธิ
ต่างๆของวรรณกรรมสมัยใหม่ และจุดยืนของวรรณคดีวิจักษณ์ในยุคสมัยปัจจุบันพยายามให้ดาเนินอยู่บนแนวทางอิสลามอัน
สว่างไสวและบนความเป็นจริงตามแบบฉบับอาหรับอันดั้งเดิม แนวทางหรือหลักวรรณคดีวิจักษณ์ยุคใหม่ หลักการด้านศิลป์
สมัยใหม่ในการวิจารณ์บทกวีร้อยกรอง หลักการด้านศิลป์สมัยใหม่ในการวิจารณ์ร้อยแก้ว พร้ อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับกลอนอิสระ
หรือกลอนไร้สัมผัส
AR2201-181

ภาษาศาสตร์ทั่วไป
(Arabic linguistics/ )علم اللغة

3(3-0-6)

ศึ ก ษานิ ย ามของภาษาศาสตร์ อ าหรั บ (ฟิ ก ฮุ ล ลุ เ ฆาะห์ ) โดยเน้ น ถึ ง ที่ ม า ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการภาษาอาหรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาที่มาจากกลุ่มภาษาเดียวกัน (ลุฆอตอัสซามียะห์) เอกลักษณ์เฉพาะของภาษาอาหรับ
โดยยืมมาจากระบบเสียง ปัจจัยต่างๆที่นาพาสู่วิวัฒนาการระบบเสียงจนถึงเรื่องระบบคาในปทานุกรมและระบบความหมายใน
ภาษาอาหรับพร้อมกับเน้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่น การกระจ่ายคาจากรากศัพท์ (อัล อิซติก็อต) อุปลักษณ์ (อัลมายาซ) คาพ้อง
ทั้งรูปและเสียง (อัลอิสติร็อก) คาที่ให้ความหมายเดียวกัน (อัลตะรอด๊ฟ) และคาตรงข้ามกัน (อัตตุฎอด) ในภาษาอาหรับ
AR2201-182

วิธีการวิจัยทางภาษาอาหรับและวรรณคดี
3(3-0-6)
(Research Methodology in Arabic Language/ )مناهج البحث في اللغة واألدب

ศึกษาความหมายคุณลักษณะเฉพาะและลาดับขั้นต่างๆของงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ศึกษาหลักการเขียนวิจัย
ประเภทต่างๆเช่น วิจัยลักษณะ วิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิจัยเชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติของนักวิจัย
หรือนักค้นคว้าและการเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัย ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนวิจัยและเค้าโครงวิจัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ
หลักการทางวิชาการในการเขียนวิจัย การอ้างอิงและทาความรู้จักเกี่ยวกับหอสมุดอาหรับ -อิสลาม ทางด้านต้นกาเนิดและ
วิวัฒนาการของหอสมุดพร้อมทั้งศึกษาหอสมุดที่มีชื่อเสียงของอาหรับ-อิสลาม

154
AR2201-183

สารนิพนธ์
(Scholarly Papers in Arabic/ )البحث التكميلي

3(3-0-6)

ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์หรือโครงการในหัวข้อพิเศษหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอาหรับที่นักศึกษา
สนใจ เสนอและได้รับอนุมัติจากกรรมการของสาขาวิชาเอก ทาการศึกษาเป็นระบบตามหลักวิชาการ วิเคราะห์สรุปรายละเอียด
นาเสนอที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะและจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
หมวดวิชาเอกเลือก
AR2201-251 การแปลอาหรับ
(Arabic Translation/ )الترجمة

3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กฎเกณฑ์ และศิลปะการแปล ประเภทของการแปล การฝึกทักษะการแปลเชิงปฏิบัติ ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติการแปลหนังสือ บทความ และเอกสาร จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ
AR2201-261 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Literature/ )األدب المقارن
ศึกษาความสัม พัน ธ์ระหว่ างวรรณคดีแ ละวั ฒนธรรมต่ างๆ และปัจ จัย ที่มีอิ ทธิ พลต่อสิ่ งดั งกล่าว การกาเนิด และ
วิวัฒนาการทางด้านวิชาการของวรรณคดีเปรียบเทียบในยุโรป อเมริกา ประเทศต่างๆในโลกอาหรับและโลกอิสลาม ทฤษฏีหรือ
หลักสูตรที่ใช้ในการค้นคว้าวรรณคดีเปรียบเทียบ ในฝรั่งเศส และอเมริกา ประเด็นหลักต่างๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ ศึกษา
ภาคปฎิบัติเกี่ยวกับผลสะท้อนของวรรณกรรมอาหรับ-อิสลาม ที่มีต่อวรรณคดียุโรป ศึกษาภาพพจน์ยุโรป ในเรื่องเล่าต่างๆ ของ
นักเดินทางอาหรับ ขณะท่องยุโรป ซึ่งแต่งโดย อัฎเฎาะห์ฎอวี อาลีมูบาร็อก และอัลมูไวลาฮี
AR2201-262

ร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัย
(TextsofModern Arabic Literary/ )النصوص األدبية المعاصرة

3(3-0-6)

ศึกษาตัวอย่างสาคัญๆ ของบทร้อยแก้วและร้อยกรองร่วมสมัย จากทั่วประเทศอาหรับ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอธิบาย
และแจกแจง คุณลักษณะทางด้านภาษาและวาทศิลป์ของบทต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงศึกษาความสุนทรียภาพ ความสาคัญ และ
อิทธิพลของร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัยต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่องานวรรณกรรม
AR2201-263

สานวนภาษาในกรุอาน
(Linguistic Studies in the Qur’an/ )دراسات لغوية في القرآن

3(3-0-6)

ศึกษาความล้าเลิศทางภาษาของอัลกุรอาน ในด้านหลักการภาษา วาทศาสตร์ อักขรวิธีและอื่นๆ
AR2201-264

สานวนภาษาในอัลหะดีษ
(Linguistic Studies in the Hadith/ )دراسات لغوية في الحديث

ศึกษาความล้าเลิศทางภาษาหะดีษ ในด้านหลักภาษา วาทศาสตร์ อักขรวิธี และอื่นๆ

3(3-0-6)
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AR2201-271

ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว
(Arabic for Tourism / )اللغة العربية للسياحة

3(3-0-6)

ศึกษาภาษาและสานวนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฝึกการใช้ภาษาโดยเน้นการพูด การสนทนา และการอภิปราย
โต้ตอบในการแนะนาประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
AR2201-272

ภาษาอาหรับเพื่อการพยาบาล
(Arabic for Nursing Purpose/ )اللغة العربية للخدمات الصحية

3(3-0-6)

ศึกษาเทคนิค รูปแบบการให้การบริการแก่คนปุวยที่เป็นชาวอาหรับ เรียนรู้ วัฒนธรรมอาหรับ ศึกษาคาศัพท์
สานวน และบทสนทนาภาษาอาหรับ ที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
AR2201-273

ภาษาอาหรับเพื่องานเลขานุการ
(Arabic for Secretarial Practice/)اللغة العربية لسكرتارية

3(3-0-6)

ศึกษาศัพท์และสานวนที่จาเป็นสาหรับสานักงาน การติดต่อสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ หรือ เครื่องมือโทรคมนาคมอื่นๆ
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอาหรับในการทางานเป็นเลขานุการได้

AR2201-281

อารยธรรมอาหรับ-อิสลามในภูมภิ าคอาเซียน
3(3-0-6)
(Arab-Islam Civilization in South Asia Region/ الحضارة العربية اإلسالمية في جنوب شرق آسيا

ศึก ษาประวั ติ การเข้า มาของอารยธรรมอาหรั บ -อิ สลาม ศึก ษาร่อ งรอยของอารยธรรมอาหรั บ -อิ สลามในรู ปของ
วัฒนธรรม ภาษา และงานเขียนของเหล่านัก ปราชญ์ นัก กวี มุ สลิมในภูมิภ าคตั้งแต่อดี ตจนถึ งปัจจุ บัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
นักปราชญ์ที่มีบทบาททางด้านวิชาการอาหรับ-อิสลามในประเทศไทย
AR2201-282

วิธกี ารสอนภาษาอาหรับ
(Methed for Teaching Arabic language/ )طرق التدريس اللغة العربية

3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอาหรับในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาศาสตร์
ภาษาอาหรับ การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณของครูผู้สอน การจัดการ
ศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการอิสลามทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดการศึกษาในอาเซียน
AR2201-283

พจนานุกรมและห้องสมุด
(Dictionary and Library/)المعاجم والمكتبات

3(3-0-6)

ศึกษาความเป็นมาของพจนานุกรมอาหรับในอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมศึกษาเรียนรู้รูปแบบการใช้พจนานุกรมเหล่านั้น
ได้อย่างถูกต้ อง รวมถึงการเรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดอาหรับ -อิสลามในยุคต่างๆจวบจนปัจจุบัน เรียนรู้ระบบการใช้
ห้องสมุด การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การใช้โสตและสื่อต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้
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AR2201-291

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education/ )اإلعداد للدراسة التعاونية

1(2-0-1)

หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา รวมถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเองสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอาหรับ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สานักงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทางานเป็นทีม
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและการนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
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การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน อย่างน้อย1ภาคการศึกษามีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ โดยบูรณา
การความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง การจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
เขียนรายงานโครงการ และการนาเสนอโครงการตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้
เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุ ณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา

