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สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Department of Malay (International Program)
ชื่อหลักสูตร/Program’s Name
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
English : Bachelor of Arts Program in Malay (International Program)

ชื่อปริญญา/Degree’s Name
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (ภาษามลายู)
Full Name
: Bachelor of Arts (Malay)
Abbreviated Name : B.A. (Malay)
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
35
1.1 กลุ่มวิชาอัลกุรอ่านและศาสนศึกษา
8
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
9
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
102
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับร่วม
30
2.2 กลุ่มวิชาเอก
57
2.3 กลุ่มวิชาโท
15
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
147
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 8 หน่วยกิต
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life

GE2100-206

(Science of al-Qur’an and al-Hadith)
GE2100-207

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 2)

GE2100-103

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 3)

GE2100-104

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 4)

GE2100-105

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 5)

GE2100-106

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 6)

GE2100-107

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 7)

GE2100-108

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 8)

รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก
GE2100-109 ศาสนศึกษา

1(0-2-1)

GE2200-209
GE2200-210
GE2400-211

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

GE2400-212
GE2200-213

บทบาทศาสนาในสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม

1(0-2-1)

GE2300-302

ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)

(Islam and Science)
GE2300-304
GE2300-305

(Study Skills and Research)
GE2100-203

GE2100-204

นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
(Muslim Thinkers and Tajdid
Movement)

GE2100-205

3(3-0-6)

สันติศึกษา
(Peace Studies)

สถิติทั่วไป

1.4) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
GE2200-401
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
(Thai for Foreign Learners)
GE2200-402
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(Thai in Daily Life)
GE2200-410

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English in Daily Life)

GE2200-403

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

GE2200-404

การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
(Communication and Dakwah in
Islam)

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(General statistics)

(Islam and the Way of Life)

ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า

อิสลามกับวิทยาศาสตร์
(Mathematics in Daily Life)

(Religions in ASEAN)

GE2400-202

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั มนุษย์
(Sciences Technology and Humans)

GE2300-303
1(0-2-1)

(Religion and Culture)
GE2100-112

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

Technology)

(Role of Religion in Society)
GE2100-111

อิสลามกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Islam and Sufficiency Economy)
การจัดการสมัยใหม่
(Modern Management)
มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
(Concept of Education in Islam)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption)

3(3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2300-301
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information

(Religions Studies)
GE2100-110

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law in Daily Life)

Development 1)
GE2100-102

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Thai for Academic Purpose)

3(3-0-6)
GE2200-405

ภาษาอาหรับในชีวิตประจาวัน
(Arabic in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2200-406

ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร
(Arabic for Communication)

3(3-0-6)

GE2200-411

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for communication)

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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GE2200–412

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purpose)

3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
2.1) กลุม่ วิชาเอกบังคับร่วม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ML2205-001 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
Linguistik Am
ML2205-002 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sosiolinguistik
ML2205-006 การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
3(3-0-6)
Analisis Dialek Melayu Patani
ML2205-007 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
2(2-2-5)
Analisis Kesalahan Bahasa
ML2205-061 ทฤษฎีวรรณกรรม
3(3-0-6)
Teori Sastera
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
3(2-2-5)
Kemahiran Jawi I
ML2205-072 ทักษะยาวี 2
3(2-2-5)
Kemahiran Jawi II
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
3(2-2-5)
กลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu
dalam ASEAN
ML2205-082 ระเบียบวิธีการวิจยั ภาษามลายูและ
3(2-2-5)
ภาษาอินโดนีเซีย
Metodologi Pengkajian Bahasa
Melayu dan Indonesia
ML2205-083 สัมมนาภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย 3(2-2-5)
Seminar Bahasa Melayu dan
Indonesia
2.2) แขนงวิชาภาษามลายู 57 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ML2205-101 ภาษาศาสตร์มลายู
Linguistik Melayu
ML2205-102 สรศาสตร์ภาษามลายู
Fonologi Bahasa Melayu
ML2205-103 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
Semantik Bahasa Melayu
ML2205-111 หลักภาษามลายู 1
Tatabahasa Melayu 1
ML2205-112 หลักภาษามลายู 2
Tatabahasa Melayu 2
ML2205-121 สนทนาภาษามลายู
Perbualan Bahasa Melayu
ML2205-122 การฟังจับใจความ
Keterampilan Mendengar
ML2205-131 การอ่านภาษามลายู

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

Keterampilan Membaca Bahasa
Melayu
ML2205-141 การเขียนภาษามลายู
Penulisan Bahasa Melayu
ML2205-151 การแปล 1
Penterjemahan 1
ML2205-161 วิวัฒนาการภาษามลายู
Susur Galur Bahasa Melayu
ML2205-164 วรรณกรรมมลายู
Kesusasteraan Melayu
ML2205-181 การตีความภาษามลายู
Interpretasi Bahasa Melayu
ML2205-184 สารนิพนธ์ทางภาษามลายู
Skripsi Bahasa Melayu
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ML2205-104 จิตภาษาศาสตร์มลายู
Psikolinguistik Bahasa Melayu
ML2205-105 ปฏิบัติศาสตร์ภาษามลายู
Pragmatik Bahasa Melayu
ML2205-113 หลักภาษามลายู 3
Tatabahasa Melayu 3
ML2205-114 คายืมภาษาต่างประเทศในภาษา
มลายู
Kosa Kata Asing dalm Bahasa
Melayu
ML2205-142 การเขียนปริเฉทภาษามลายู
Wacana Bahasa Melayu
ML2205-143 โวหารทางภาษามลายู
Laras Bahasa Melayu
ML2205-152 การแปล 2
Penterjemahan 2
ML2205-162 ประวัติศาสตร์มลายู
Sejarah Melayu
ML2205-163 ศาสนาและวัฒนธรรมมลายู
Agama dan Kebudayaan
Melayu
ML2205-165 กวีนิพนธ์มลายู
Puisi Melayu
ML2205-166 เรื่องสั้นและนวนิยายมลายู
Cerpen dan Novel Melayu
ML2205-167 บทละครมลายู
Drama Melayu
ML2205-168 วรรณกรรมมลายูร่วมสมัย
Sastera Melayu Kontemporari
ML2205-171 อักษรศาสตร์ยาวี
Filologi
ML2205-172 ภาษามลายูในสานักงาน
Bahasa Melayu dalam
Pejabat

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-0-9)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ML2205-173
ML2205-174
ML2205-175
ML2205-176
ML2205-177
ML2205-182
ML2205-183

ภาษามลายูเพือ่ สื่อสารมวลชน
Bahasa Melayu dalam Media
Massa
ภาษามลายูเพือ่ การท่องเที่ยว
Bahasa Melayu dalam
Pelancongan
ภาษามลายูเพือ่ ธุรกิจ
Bahasa Melayu dalam
Perniagaan
ภาษามลายูเพือ่ การโรงแรม
Bahasa Melayu dalam
Perhotelan
วาทศิลป์มลายู
Retorik Bahasa Melayu

3(2-2-5)

เตรียมสหกิจศึกษา
Kursus Pra Pembelajaran
Kooperatif
สหกิจศึกษา
Pembelajaran Kooperatif

1(2-0-1)

IN2205-262
3(2-2-5)
IN2205-285

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

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

6(0-180)

2.3 แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย 57 หน่วยกิต

2.3.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IN2205-201 ภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย
Linguistik Indonesia
IN2205-202 อรรถศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Semantik Bahasa Indonesia
IN2205-211 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับ
ชาวต่างชาติ
Bahasa Indonesia Bagi
Penutur Asing
IN2205-212 สรศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Fonologi Bahasa Indonesia
IN2205-213 วจีวภิ าคภาษาอินโดนีเซีย
Morfologi Bahasa Indonesia
IN2205-214 วากายสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย
Sintaksis Bahasa Indonesia
IN2205-221 สนทนาภาษาอินโดนีเซีย
Percakapan Bahasa Indonesia
IN2205-222 การฟังจับใจความภาษาอินโดนีเซีย
Menyimak Bahasa Indonesia
IN2205-231 การอ่านภาษาอินโดนีเซีย
Membaca Bahasa Indonesia
IN2205-241 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย
Menulis Bahasa Indonesia
IN2205-251 การแปล 1
Terjemahan 1
IN2205-261 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย

Sejarah dan Kebudayaan
Indonesia
วรรณกรรมอินโดนีเซีย
Kesusastraan Indonesia
สารนิพนธ์ทางภาษาอินโดนีเซีย
Skripsi Bahasa Indonesia

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

2.3.2 วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IN2205-203 จิตภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย
Psikolinguistik Bahasa Indonesia
IN2205-204 ปฏิบัติศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Pragmatik Bahasa Indonesia
IN2205-215 คายืมในภาษาอินโดนีเซีย
Kosa Kata Bahasa Bantu dalam
Bahasa Indonesia
IN2205-242 การเขียนปริเฉทภาษาอินโดนีเซีย
Wacana Bahasa Indonesia
IN2205-243 โวหารทางภาษาอินโดนีเซีย
Stilistika Bahasa Indonesia
IN2205-252 การแปล 2
Terjemahan 2
IN2205-263 กวีนิพนธ์อินโดนีเซีย
Puisi Indonesia
IN2205-264 เรื่องสั้นและนวนิยายอินโดนีเซีย
Cerpen dan Novel Indonesia
IN2205-265 บทละครอินโดนีเซีย
Drama Indonesia
IN2205-266 วรรณกรรมอินโดนีเซียร่วมสมัย
Sastra Indonesia Kontemporer
IN2205-267 วรรณกรรมสังคมศาสตร์
Sosiologi Sastra
IN2205-271 อักษรศาสตร์ยาวี
Filologi
IN2205-272 สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
Pengantar Jurnalistik
IN2205-273 ภาษาอินโดนีเซียในสานักงาน
Bahasa Indonesia dalam
Perkantoran
IN2205-274 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อสื่อสารมวลชน
Bahasa Indonesia dalam Media
Massa
IN2205-275 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว
Bahasa Indonesia dalam
Pariwisata
IN2205-276 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อธุรกิจ
Bahasa Indonesia dalam Bisnis
IN2205-277 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อโรงแรม
Bahasa Indonesia dalam
Perhotelan

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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IN2205-278
IN2205-281
IN2205-283
IN2205-284

วาทศิลป์อินโดนีเซีย
Retorik Bahasa Indonesia
การตีความภาษาและวรรณกรรม
Interpretasi Bahasa dan Sastra
เตรียมสหกิจศึกษา
Pelatihan Pra Praktek Kerja
Lapangan
สหกิจศึกษา
Praktek Kerja Lapangan

3(2-2-5)
3(2-2-5
1(2-0-1)
6(0-18-0)

2.4 วิชาโท (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทในสาขาอื่นๆที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ
แต่ละสาขาวิชา
2.4 Subjek Miner (Tidak Kurang 15 Kredit)
Mahasiswa boleh telah pilih yang mana subjek
mainer untuk belajar dalam Jurusan yang telah
dibuka oleh Universiti Fatoni dengan mengikut
syarat bagi pihak jurusan masing-masing.
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นั กศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิ ทยาลั ยฟาฏอนี รวมทั้ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ น ๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้ลงนาม MoU หรือ MoA หรือที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้อนุมัติ
Mata Pelajaran Pilihan Bebas (Tidak Kurang 6 Kredit)
Mahasiswa boleh pilih belajar mana-mana sobjek yang
telah dilaku di Universiti Fatoni, di institut pengajian lain
dalam negara Thai dan luar negara yang menjadi MoU
atau MoA atau yang di izin oleh Universiti fatoni.

กลุ่ ม วิ ช าเปิ ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มิ ใ ช่ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษามลายู จานวน ไม่น้อนกว่า 15 หน่วยกิต คือ
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
Mata pelajaran pilihan Mahasa Melayu
Dibuka untuk Mahasiswa yang bukan mahasiswa
Jabatan Melayu berjumlah tidak kurang 15 kredit
iaitu mata pelajaran wajib 6 keredit dan mata
pelajaran mainer pilihan tidak kurang 9 kredit
seperti berikut:

2.6.1 วิชาโทภาษามลายู
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
Kemahiran Jawi 1
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน Perbandingan
Kosa Kata Melayu dalam ASEAN

รหัสวิชา
ML2205-111
ML2205-121
ML2205-141
ML2205-161
ML2205-165
ML2205-175
ML2205-072

วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษามลายู
ชื่อวิชา
หลักภาษามลายู 1
Tatabahasa Melayu 1
สนทนาภาษามลายู
Perbualan Bahasa Melayu
การเขียนภาษามลายู
Penulisan Bahasa Melayu
วิวัฒนาการภาษามลายู
Susur Galur Bahasa Melayu
กวีนิพนธ์มลายู
Puisi Melayu
ภาษามลายูเพือ่ ธุรกิจ
Bahasa Melayu dalam Perniagaan
ทักษะยาวี 2
Kemahiran Jawi 2

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเซีย
รหัสวิชา
IN2205-211
IN2205-221
IN2205-222
IN2205-241
IN2205-272
IN2205-275
IN2205-276

ชื่อวิชา
ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชาวต่างชาติ
Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing
สนทนาภาษาอินโดนีเซีย
Percakapan Bahasa Indonesia
การฟังจับใจความภาษาอินโดนีเซีย
Menyimak Bahasa Indonesia
การเขียนภาษาอินโดนีเซีย
Menulis Bahasa Indonesia
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
Pengantar Jurnalistik
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว
Bahasa Indonesia dalam
Pariwisata
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อธุรกิจ
Bahasa Indonesia dalam Bisnis

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมายเหตุ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา
โทภาษามลายูต้องผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูใน
ชีวิตประจาวัน ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาไทย)
และรายวิชาภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ ภาษามลายู
ในชีวิตประจาวัน (นักศึกษาต่างชาติ) ต้องได้เกรด C+ ขึ้น
ไปหรื อ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสาขาวิ ช าภาษามลายู
(สาหรับนักศึกษาที่จะลงเรียนวิชาโทเลือกกลุ่มวิชาภาษา
มลายู)
สาหรับนักศึกษาที่จะลงเรียนวิชาโทเลือก
กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเซียนั้นต้องผ่านการเรียนรายวิชา
ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน (นักศึกษาไทย) และรายวิชา
ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ ต้องได้เกรด C+ ขึ้นไป
หรือผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษามลายู
Pelajar yang berminat daftar belajar mainer
Bahasa Melayu mesti berkelulusan subjek Bahasa
Melayu dalam hidup seharian, Bahasa Melayu
untuk komunikasi dan subjek Bahasa Melayu bagi
penutur asing. Bahasa Melayu dalam hidup
seharian (untuk mahasiswa luar negara)
mestidapat nilai sekurang-kurangnya C+ atau
dengan persetujuan Jabatan Bahasa Melayu.
Bagi mahasiswa yang berminat belajar subjek
mainer pilihan subjek Bahasa Indonesia mesti
berkekulusan subjek Bahasa Melayu dalam gidup
seharian (pelajar Thai dan subjek Bahasa Melayu
untuk ornag asing)
Mesti dapat nilai sekurang-kurangnya C+ atau
dengan persetujuan daripada Jabatan Bahasa
Melayu.

แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
Al-Quran dalam Hidup Harian 1
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
Islam dan Cara Hidup
GE2200-410 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Bahasa Inggeris dalam Kehidupan
Seharian
GE2200-402 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Bahasa Thai dalam Kehidupan
Seharian
เอกบังคับร่วม
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
Kemahiran Jawi 1
เอกบังคับ
ML2205-111 หลักภาษามลายู 1
Tatabahasa Melayu 1
ML2205-121 สนทนาภาษามลายู
Perbualan Bahasa Melayu
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
Al-Quran dalam Hidup Harian 2
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
Komunikasi dan Dakwah dalam
Islam
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
Minat Mata Pelajaran Bahasa
Melayu
GE2300-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
Minat Mata Pelajaran Sains
Matematik
เอกบังคับร่วม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
19

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3 (x-x-x)
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ML2205-072

เอกบังคับ
ML2205-112
ML2205-122
ML2205-141

ทักษะยาวี 2
Kemahiran Jawi II

หลักภาษามลายู 2
Tatabahasa Melayu 2
การฟังจับใจความ
Keterampilan Mendengar
การเขียนภาษามลายู
Penulisan Bahasa Melayu
รวม

3(2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
22

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Al-Quran dalam Hidup Harian 3
GE2400-202 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
Kemahiran belajar dan
Penyelidikan
เอกบังคับร่วม
ML2205-001 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
Linguistik Am
ML2205-061 ทษฎีวรรณกรรม
Teori Sastera
เอกบังคับ
ML2205-102 สรศาสตร์ภาษามลายู
Fonologi Bahasa Melayu
ML2205-131 การอ่านภาษามลายู
Keterampilan Membaca Bahasa
Melayu
ML2205-161 วิวัฒนาการภาษามลายู
Susur Galur Bahasa Melayu
เอกเลือก
ML2205-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
Al-Quran dalam Hidup Harian 4
GE2100-204 นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
Pemikiran Muslim dan Tajdid
เอกบังคับร่วม
ML2205-006 การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
Analisis Dialek Melayu Patani
เอกบังคับ
ML2205-164 วรรณกรรมมลายู
Kesusasteraan Melayu
ML2205-101 ภาษาศาสตร์มลายู
Linguistik Melayu
เอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 3
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
22

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1(0-2-1)
Al-Quran dalam Hidup Harian 5
GE2100-205 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Perbandingan Agama
เอกบังคับร่วม
ML2205-002 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sosiolinguistik
ML2205-007 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
3(2-2-5)
Analisis Kesalahan Bahasa
เอกบังคับ
ML2205-103 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Semantik Bahasa Melayu
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx

วิชาโท
วิชาโท
วิชาโท
รวม

3(x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
22
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ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
Al-Quran dalam Hidup Harian 6
เอกบังคับร่วม
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu
dalam ASEAN
ML2205-082

โท
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
เลือกเสรี
XXxxxx-xxx

ระเบียบวิธีการวิจยั ภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซีย
Metodologi Pengkajian Bahasa
Melayu dan Indonesia

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
Al-Quran dalam Hidup Harian 8
เอกบังคับ
ML2205-181 การตีความภาษามลายู
Interpretasi Bahasa Melayu
ML2205-184 สารนิพนธ์ทางภาษามลายู
Skripsi Bahasa Melayu
เอกเลือก
ML2205-xxx ML2205-xxx
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)

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

แผนการเรียนแผนสหกิจ

วิชาโท
วิชาโท

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (x-x-x)
16

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
เอกบังคับร่วม
ML2205-083 สัมมนาภาษามลายูและภาษา
อินโดนีเซีย
Seminar Bahasa Melayu dan
Indonesia
เอกบังคับ
ML2205-151 การแปล 1
เลือกเสรี
XXxxxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3 (x-x-x)
10

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
Al-Quran dalam Hidup Harian 1
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
Islam dan Cara Hidup
GE2200-410 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Bahasa Inggeris dalam Kehidupan
Seharian
GE2200-401 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
เอกบังคับร่วม
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
Kemahiran Jawi 1
เอกบังคับ
ML2205-111 หลักภาษามลายู 1
Tatabahasa Melayu 1
ML2205-121 สนทนาภาษามลายู
Perbualan Bahasa Melayu
รวม

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
19
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ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
Al-Quran dalam Hidup Harian 2
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
Komunikasi dan Dakwah dalam
Islam
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
Minat Mata Pelajaran Bahasa
Melayu
GE2300-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เอกบังคับร่วม
ML2205-072
เอกบังคับ
ML2205-112
ML2205-122
ML2205-141

ทักษะยาวี 2
Kemahiran Jawi II
หลักภาษามลายู 2
Tatabahasa Melayu 2
การฟังจับใจความ
Keterampilan Mendengar
การเขียนภาษามลายู
Penulisan Bahasa Melayu
รวม

ML2205-131
หน่วยกิต
1(0-2-1)

ML2205-161

3(3-0-6)

เอกเลือก
ML2205-xxx

การอ่านภาษามลายู
Keterampilan Membaca
Bahasa Melayu
วิวัฒนาการภาษามลายู
Susur Galur Bahasa Melayu
วิชาเอกเลือก
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
22

3(2-2-5)
3(x-x-x)

3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
22

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
1(0-2-1)
Al-Quran dalam Hidup Harian 3
GE2400-202 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0Kemahiran belajar dan
6)
Penyelidikan
เอกบังคับร่วม
ML2205-001 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
Linguistik Am
ML2205-061 ทษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Teori Sastera
เอกบังคับ
ML2205-102 สรศาสตร์ภาษามลายู
3 (3-0-6)
Fonologi Bahasa Melayu

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต4
Al-Quran dalam Hidup Harian 4
GE2100-112 ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
Agama dalam Komuniti ASEAN
GE2100-204 นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
Pemikiran Muslim dan Tajdid
เอกบังคับร่วม
ML2205-006 การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
Analisis Dialek Melayu Patani
เอกบังคับ
ML2205-164 วรรณกรรมมลายู
Kesusasteraan Melayu
ML2205-101 ภาษาศาสตร์มลายู
Linguistik Melayu
เอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
ML2205-xxx วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
Al-Quran dalam Hidup Harian 5
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
GE2100-205 สันติศึกษา
Perbandingan Agama

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

220
เอกบังคับร่วม
ML2205-002
ML2205-007
เอกบังคับ
ML2205-103
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx

ภาษาศาสตร์สังคม
Sosiolinguistik
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
Analisis Kesalahan Bahasa
อรรถศาสตร์ภาษามลายู
Semantik Bahasa Melayu
วิชาโท
วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
Al-Quran dalam Hidup Harian 6
เอกบังคับร่วม
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu
dalam ASEAN
ML2205-082

ML2205-083
เอกเลือก
ML2205-182

โท
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx

ระเบียบวิธีการวิจยั ภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซีย
Metodologi Pengkajian Bahasa
Melayu dan Indonesia
สัมมนาภาษามลายูและภาษา
อินโดนีเซีย
เตรียมสหกิจศึกษา
Kursus Pra Pembelajaran
Kooperatif
วิชาโท
วิชาโท
วิชาโท
รวม

ปีการศึกษาที่ 4

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

3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
20

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1(2-0-1)

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
19

รหัสวิชา
เอกเลือก
ML2205-183

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Pembelajaran Kooperatif
รวม
6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1(0-2-1)
Al-Quran dalam Hidup Harian 8
เอกบังคับ
ML2205-181 การตีความภาษามลายู
3 (2-2-5)
Interpretasi Bahasa Melayu
ML2205-184 สารนิพนธ์ทางภาษามลายู
3 (0-0-9)
Skripsi Bahasa Melayu
ML2205-151 การแปล 1
3(2-2-5)
เลือกเสรี
XX xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3 (x-x-x)
รวม
13

221
แผนการศึกษาแขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย

GE2300-xxx

แผนการเรียนปกติ
เอกบังคับร่วม
ML2205-072

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
Al-Quran dalam Hidup Harian 1
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
Islam dan Cara Hidup
GE2200-410 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Bahasa Inggeris dalam Kehidupan
Seharian
GE2200-402 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Bahasa Thai dalam Kehidupan
Seharian
เอกบังคับร่วม
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
Kemahiran Jawi 1
เอกบังคับ
IN2205-211 สนทนาภาษาอินโดนีเซีย
Percakapan Bahasa Indonesia
IN2205-221 สนทนาภาษามลายู
Perbualan Bahasa Melayu
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
Al-Quran dalam Hidup Harian 2
GE2100-110 บทบาทศาสนาในสังคม
Peranan Agama dalam
Masyarakat
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
Komunikasi dan Dakwah dalam
Islam
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
Minat Mata Pelajaran Bahasa
Melayu

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)

เอกบังคับ
IN2205-212
IN2205-241
เอกเลือก
IN2205-xxx

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
Minat Mata Pelajaran Sains
Matematik

3 (x-x-x)

ทักษะยาวี 2
Kemahiran Jawi II

3(2-2-5)

สรศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Fonologi Bahasa Indonesia
การเขียนภาษาอินโดนีเซีย
Menulis Bahasa Indonesia
วิชาเลือก
รวม

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
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3(2-2-5)

ปีการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
19

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต3
GE2100-103
Al-Quran dalam Hidup Harian 3
ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
GE2400-202 Kemahiran belajar dan
Penyelidikan
เอกบังคับร่วม
ภาษาศาสตร์ทั่วไป
ML2205-001
Linguistik Am
ทษฎีวรรณกรรม
ML2205-061
Teori Sastera
เอกบังคับ
วจีวภิ าคภาษาอินโดนีเซีย
IN2205-213
Morfologi Bahasa Indonesia
การอ่านภาษาอินโดนีเซีย
IN2205-231
Membaca Bahasa Indonesia
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
IN2205-261 Sejarah dan Kebudayaan
Indonesia
เอกเลือก
IN2205-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)

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

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

3 (x-x-x)
22

222
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
Al-Quran dalam Hidup Harian 4
GE2100-204 นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
Pemikiran Muslim dan Tajdid
เอกบังคับร่วม
ML2205-006 การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
Analisis Dialek Melayu Patani
เอกบังคับ
IN2205-214 วากายสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย
Sintaksis Bahasa Indonesia
IN2205-262 วรรณกรรมอินโดนีเซีย
Kesusastraan Indonesia
IN2205-222 การฟังจับใจความภาษาอินโดนีเซีย
Menyimak Bahasa Indonisia
เอกเลือก
IN2205-xxx วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
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ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
1(0-2-1)
Al-Quran dalam Hidup Harian 5
GE2100-205 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Perbandingan Agama
เอกบังคับร่วม
ML2205-002 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sosiolinguistik
ML2205-007 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
3(2-2-5)
Analisis Kesalahan Bahasa
เอกบังคับ
IN2205-202 อรรถศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
3 (3-0-6)
Semantik Bahasa Indonesia
วิชาโท
วิชาโท
วิชาโท
รวม

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
Al-Quran dalam Hidup Harian 6
เอกบังคับร่วม
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu
dalam ASEAN
ML2205-082

ปีการศึกษาที่ 3

XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
22

เอกบังคับ
IN2205-201
โท
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
เลือกเสรี
XXxxxx-xxx

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3 (2-2-5)

ระเบียบวิธีการวิจยั ภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซีย
Metodologi Pengkajian Bahasa
Melayu dan Indonesia

3 (2-2-5)

ภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย
Linguistik Indonesia

3 (3-0-6)

วิชาโท
วิชาโท

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (x-x-x)
19

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
เอกบังคับร่วม
ML2205-083 สัมมนาภาษามลายูและภาษา
อินโดนีเซีย
Seminar Bahasa Melayu dan
Indonesia
เอกบังคับ
IN2205-251 การแปล 1
Terjemahan 1
เอกเลือก
IN2205-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3 (x-x-x)
10

223
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
เอกบังคับ
IN2205-285 สารนิพนธ์ทางภาษาอินโดนีเซีย
Skripsi Bahasa Indonesia
XXxxxx-xx
วิชาเลือกเสรี
XXxxxx-xx
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3 (0-09)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
10

แผนการเรียนแผนสหกิจ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
Al-Quran dalam Hidup Harian 1
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
Islam dan Cara Hidup
GE2200-410 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Bahasa Inggeris dalam Kehidupan
Seharian
GE2200-402 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Bahasa Thai dalam Kehidupan
Seharian
เอกบังคับร่วม
ML2205-071 ทักษะยาวี 1
Kemahiran Jawi 1
เอกบังคับ
IN2205-211 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชาวต่างชาติ
Bahasa Indonesia
IN2205-221 สนทนาภาษาอินโดนีเซีย
Perbualan Bahasa Indonesia
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
Al-Quran dalam Hidup Harian 2
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
Komunikasi dan Dakwah dalam
Islam
GE2200-XXX กลุ่มวิชาภาษา
Minat Mata Pelajaran Bahasa
Melayu
GE2300-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
Minat Mata Pelajaran Sains
Matematik
เอกบังคับร่วม
ML2205-072 ทักษะยาวี 2
Kemahiran Jawi II
เอกบังคับ
IN2205-212 สรศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Fonologi Bahasa Indonesia
IN2205-241 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย
Menulis Bahasa Indonesia
IN2205-xx

วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3 (x-x-x)

3(2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
22

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต3
Al-Quran dalam Hidup Harian 3
GE2400-202 ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
Kemahiran belajar dan
Penyelidikan
เอกบังคับร่วม
ML2205-001 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
Linguistik Am
ML2205-061 ทษฎีวรรณกรรม
Teori Sastera
เอกบังคับ
IN2205-213 วจีวภิ าคภาษาอินโดนีเซีย

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)

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

224

IN2205-231
IN2205-261

เอกเลือก
IN2205-xxx

Morfologi Bahasa Indonesia
การอ่านภาษาอินโดนีเซีย
Membaca Bahasa Indonesia
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Sejarah dan Kebudayaan
Indonesia
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
Al-Quran dalam Hidup Harian 4
GE2100-204 นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
Pemikiran Muslim dan Tajdid
เอกบังคับร่วม
ML2205-006 การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
Analisis Dialek Melayu Patani
เอกบังคับ
IN2205-214
วากายสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย
Sintaksis Bahasa Indonesia
IN2205-222 การฟังจับใจความภาษาอินโดนีเซีย
IN2205-262
เอกเลือก
IN2205-xxx
XXxxx-xxx

วรรณกรรมอินโดนีเซีย
Kesusastraan Indonesia
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (2-2-5)

ML2205-007
3 (3-0-6)
เอกบังคับ
IN2205-202
3 (x-x-x)
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รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
Al-Quran dalam Hidup Harian 5
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
GE2100-205 สันติศึกษา
Perbandingan Agama

XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx

ภาษาศาสตร์สังคม
Sosiolinguistik
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
Analisis Kesalahan Bahasa
อรรถศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
Semantik Bahasa Indonesia
วิชาโท
วิชาโท
รวม

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)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
22

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

เอกบังคับร่วม
ML2205-002

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
Al-Quran dalam Hidup Harian 6
เอกบังคับร่วม
ML2205-081 การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu
dalam ASEAN
ML2205-082

ML2205-083

เอกเลือก
IN2205-283
โท
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
XXxxxx-xxx
เลือกเสรี

ระเบียบวิธีการวิจยั ภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซีย
Metodologi Pengkajian Bahasa
Melayu dan Indonesia
สัมมนาภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย
Seminar Bahasa Melayu dan
Indonesia

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

3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
20

หน่วยกิต
1(0-2-1)

3 (2-2-5)

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

เตรียมสหกิจศึกษา
Pelatihan Pra Praktek Kerja
Lapangan

1(2-0-1)

วิชาโท
วิชาโท
วิชาโท

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม

19
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6(0-18-0)
IN2205-284 สหกิจศึกษา
Praktek Kerja Lapangan
6
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
1(0-2-1)
Al-Quran dalam Hidup Harian 7
เอกบังคับ
IN2205-285 สารนิพนธ์ทางภาษาอินโดนีเซีย
3 (0-0Skripsi Bahasa Indonesia
9)
IN2205-201 ภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Linguistik Indonesia
IN2205-251 การแปล 1
3(2-2-5)
เลือกเสรี
XX xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3 (x-x-x)
รวม
13
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับร่วม
ML 2205-001 ภาษาศาสตร์ทั่วไป (General Linguistics)
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นภาษาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ คาจากัดความภาษาศาสตร์ทางด้านระบบเสียง ได้แก่ สัท
วิทยา และสัทศาสตร์ ด้านระบบคา ระบบประโยค ระบบความหมายหรืออรรถศาสตร์และอื่นๆ โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
ทั่วไป
Linguistik Am
Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang aspek-aspek yang terdapat dalam
kajian ilmu linguistik. Aspek yang dibincangkan meliputi definisi linguistik dan bidang-bidang linguistik seperti
fonologi, fonetik, ejaan, morfologi, sintaksis, semantik, psikolinguistik, dan wacana.
ML 2205-002 ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics)
3(3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในบริบทสังคม การใช้ภาษามลายูและอินโดนีเซียด้านความหมายหรือนิยามของภาษาศาสตร์
เชิงสังคมวิทยาในการศึกษา ซึ่งจะศึกษาด้านภาษาศาสตร์มหภาคและภาษาศาสตร์จุลภาค พร้อมกับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาศาสตร์สังคมกับด้านอื่นๆ แล้วสื่อความหมายในด้านวิวัฒนาการทางภาษา อาทิ เช่น ทวิภาษา ภาษาวิบัติ สาเนียงภาษา
ความหลากหลายทของภาษาและการพัฒนาการใช้ภาษาในสังคม
Sosiolinguistik
Kursus ini mengkaji tentang aspek–aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam
masyarakat serta kaitannya dengan bahasa Melayu. Antara perkara yang akan dibincangkan dalam kursus ini
ialah definisi dan konsep sosiolinguistik serta sosiologi pendidikan bahasa. Pelajar akan didedahkan dengan
sosiolinguistik mikro dan sosiolinguistik makro. Di samping itu kursus ini akan mengkaji hubungan
sosiolinguistik dengan bidang-bidang lain serta implikasinya terhadap perkembangan bahasa seperti
kedwibahasaan, pencemaran bahasa, laras bahasa, variasi ragam bahasa dan perancangan bahasa dalam
masyarakat.
ML 2205-006

การวิเคราะห์ภาษามลายูถิ่นปาตานี
3(3-0-6)
(Patani Malay Dialect Analysis)
ศึกษาเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่นปาตานี โดยใช้ทฤษฎีทางวิทยาภาษาถิ่น ศึกษาความแปรเปลี่ยนและความแตกต่างที่พบใน
ภาษามลายูถิ่น
Analisis Dialek Melayu Patani
Kursus ini mengkaji tentang aspek dialektologi dengan tumpuan kepada Dialek Melayu Patani dengan
menggunakan konsep asas teori dialektologi, kelainan-kelainan yang terdapat pada Dialek Melayu Patani
sebagai perbandingan berdasarkan aspek linguistik.
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ML 2205-007

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางภาษา
3(2-2-5)
(Error Analysis of Language)
ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดของ วลี ประโยคและการใช้สัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเขียนและการ
อ่านตามหลักไวยกรณ์ของภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซียที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ในรายวิชาต่างๆได้ เช่น สามารถ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ ตลอดจนข้อผิดพลาดในด้านการใช้ภาษา
Analisis Kesalahan Bahasa
Kursus ini memberikan bekal bagi mahasiswa dalam kemampuan menjelaskan, mengidentifikasi,
menjelaskan dan menganalisis sintaksis, ayat, klausa, frasa dan penggunaan tanda baca yang baik dan benar
sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan kaedah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Hal yang
perlu dikuasai dalam mata pelajaran ini berkenaan dengan ayat, di antaranya; hubungan antara analisis
kesalahan berbahasa dengan linguistik, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat analisis kesalahan berbahasa,
daerah dan INdang kesalahan berbahasa.
ML 2205-061
ทฤษฎีวรรณกรรม
(Theory of Literature)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงทฤษฎี พื้นฐานวรรณกรรมมลายู และอินโดนีเซีย วิจารณ์ แ ละวิเคราะห์แนวความคิดวรรณกรรมมลายูและ
อินโดนีเซียและชนิดทฤษฎีต่างๆทางวรรณกรรม เช่น ชนิดของวรรณกรรม แขนงของวรรณกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์วรรณกรรม
กับศาสตร์อื่นๆ
Teori Sastera
Mahasiswa memahami dasar-dasar studi sastera Melayu dan Indonesia sebagai landasan kajian
sastera. Membahas dan menganalisis jenis teori sastera Melayu dan Indonesia seperti sosiologi sastera,
stilistika, semiotika.
ML 2205-071
ทักษะยาวี 1 (Jawi Reading and Writing I)
3(2-2-5)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเขียนยาวีในพื้นที่นูซันตารา เป้าหมายและความสาคัญของอักษรยาวี การพัฒนา
รูปแบบการเขียน การสะกดอักษรและการออกเสียง ตลอดจนบทบาทของอักษรยาวีในสังคมมุสลิม เปรียบเทียบรูปแบบการ
เขียนยาวีในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ Dian, Utusan, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Islam Yala นาไป
ประยุกต์ใช้ในสังคม
Kemahiran Jawi 1
Kursus ini mengkaji tentang beberapa aspek tentang sejarah kedatangan Tulisan Jawi ke Nusantara,
perkembangan penulisan dan pengejaan Jawi, membaca dan menulis Jawi. Tujuan kursus ini adalah untuk
memberi peluang kepada pelajar memahami kepentingan penulisan dan pembacaan Jawi kepada
masyarakat serta memahirkan mereka dengan penulisan dan pembacaan Jawi. Melalui kursus ini mahasiswa
akan meneliti kedudukan Tulisan Jawi dalam masyarakat dan media massa, variasi dalam sistem ejaan Jawi
Dian, Utusan, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Univresiti Islam Yala serta isu-isu berkaitan pengajaran Jawi.
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ML 2205-072 ทักษะยาวี 2 (Jawi Reading and Writing II)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการเขียนยาวีในระดับสูงขึ้น การอ่านยาวีจากบทความต่างๆ การเขียนข้อความตามประเพณีนิยม คาขวัญ บัตร
เชิญ บัตรอวยพร จดหมายธุรกิจ จดหมายราชการและบทความ เพื่อให้สามารถใช้ศัพท์ต่างๆที่เรียนมาแล้วได้ถูกต้อง ตลอดจน
ศึกษาเปรียบเทียบหลักการเขียนยาวีของจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศมาเลเซีย
Kemahiran Jawi II
Kursus ini membincangkan tentang penulisan Jawi pada tahap yang lebih tinggi. Dapat menulis dan
membaca tulisan Jawi dalam pelbagai makalah dan artikel ilmiah seperti surat rasmi, surat pengurusan, surat
jemputan, surat ucapan, dan slogan dengan menggunakan kosa kata yang baik dan tepat mengikut adat
budaya Melayu dan dapat membandingkan kaedah tulisan jawi selatan Thai dengan Malaysia.
ML 2205-081

การเปรียบเทียบคาศัพท์ภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
(Malay Words Comparation in ASEAN)
ศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษามลายูที่ใช้กันในอาเซียน (ภูมิภาคมลายู) อาทิ ภาษามลายูมาเลเซีย ภาษา
มลายูอินโดนีเซีย และภาษามลายูบรูไน จากนั้นมาเปรียบเทียบด้านลักษณะการใช้ของแต่ละประเทศ ศึกษาความแตกต่างของ
บริบทความหมายกับการใช้ในแต่ละสภาวะของคาศัพท์ภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน
Perbandingan Kosa Kata Melayu Dalam ASEAN
Kursus ini membincangkan tentang kosa kata bahasa Melayu di Nusantara antara lain Melayu
Malaysia, Melayu Indonesia dan Melayu Brunei, kemudian membandingkan aspek penggunaannya. Kursus ini
juga akan dikajikan persamaan dan perbezaan kosa kata Melayu yang terdapat di ASEAN dari konteks makna
dan penggunaannya.
ML 2205-082

ระเบียบวิธีการวิจัยภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย
3(2-2-5)
(Research Methodology in Malay & Indonesian Language)
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม และ
ทฤษฏี ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางด้านภาษามลายู
Metodologi Pengkajian Bahasa Melayu dan Indonesia
Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah-kaedah mengumpul data dalam kerja lapangan,
antaranya permerhatian, temu bual dan soal selidik, cara-cara memilih responden juga akan diterangkan.
Disamping itu didedahkan juga kaedah memproses data dan penulisan laporan.
ML 2205-083

สัมมนาภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย
3(2-2-5)
(Seminar of Malay and Indonesian Language)
รายวิชานี้ฝึกให้นักศึกษานาเสนอบทความหรือโครงการ(Proposal) ทางภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซียตามหัวข้อที่ได้
ผ่านการอนุมัติจากสาขาวิชาแล้ว นักศึกษาต้องนาเสนอและอภิปรายอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
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Seminar Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia
Kursus ini bertujuan melatih mahasiswa menyediakan kertas kerja dan proposal kajian dalam bidang
bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Topik yang dipilih berdasarkan cadangan proposal projek yang telah
dipersetujui oleh pembimbing serta membentangkannya dalam majlis seminar yang diadakan. Mahasiswa
patut menunjukkan kebolehan untuk memikir secara kritis dan mengolah hasil penyelidikan dalam bentuk
akademik yang sesuai.
แขนงวิชาภาษามลายู
- วิชาเอกบังคับ
ML 2205-101 ภาษาศาสตร์มลายู (Malay Linguistic)
3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบคา ระบบประโยค โดยใช้ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง ไวยกรณ์ปริวรรตและทฤษฎีอี่น ๆ
และระบบความหมายในภาษามลายู
Linguistik Melayu
Kursus ini membicarakan penghasilan bunyi-bunyi bahasa dalam proses pembentukan kata termasuk
pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman serta penggolongan kata dalam bahasa
Melayu, menurut pendekatan strukturalisme dan nahu generatif dan lain-lain.
ML 2205-102 สรศาสตร์ภาษามลายู (Malay Phonology)
3 (3-0-6)
ศึกษาการเปล่งเสียงในภาษามลายูโดยวิเคราะห์ตามหลักสรศาสตร์ และสัทศาสตร์ นักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติจาก
ตัวอย่างที่ศึกษา และยังมีการนาเสนอผลงานที่บันทึกไว้ เช่น ในรูปแบบบัตรคา
Fonologi Bahasa Melayu
Kursus ini ditupukan kepada pengenalan ilmu fonologi dan fonetik, yang meliputi asas fonetik, akustik,
dan yang berkenaan dengan kerafik. Kursus ini mengadakan latihan dan pembentangan analisis penjeratan
bunyi yang dirakam.
ML 2205-103 อรรถศาสตร์ภาษามลายู (Malay Semantics)
3 (3-0-6)
ศึกษาถึงความหมายของคา โดยการอธิบาย คาศัพท์และแนวความคิดขั้นพื้นฐานตามที่ปรากฎในภาษามลายู ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีของอรรถศาสตร์โดยทั่วไป การวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ของศาสตร์นี้กับ
ภาษามลายู นอกจากนี้ วิธีการแสดงและการจาแนกชนิดของอรรถศาสตร์(ความหมาย)โดยการใช้ตัวอย่างที่พบในภาษามลายู
Semantik Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji tentang ilmu semantik bahasa Melayu dengan menghuraikan istilah dan konsep
asas dalam bidang ilmu tersebut. Perbincangan berhubung dengan sejarah bidang tersebut secara umum
dan kaitannya dengan Bahasa Melayu akan dilakukan. Selain itu, dipaparkan pendekatan dan penjenisan
dalam semantik dengan contoh yang terdapat dalam bahasa Melayu.
ML 2205-111 หลักภาษามลายู 1 (Grammar in Malay I)
3 (3-0-6)
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษามลายู เกี่ยวกับคา ชนิดของคา ได้แก่ คากริยา คานาม คาคุณศัพท์ คาบุพบทในภาษามลายู
เป็นต้น หลักการสร้างคาในภาษามลายู ซึ่งประกอบด้วย รากคา การเติมวิภัติปัจจัย คาซ้าและคาประสม
Tatabahasa Melayu 1
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Kursus ini mengkaji tentang tatabahasa Melayu berkaitan dengan penggolongan kata seperti kata
kerja, kata nama, kata adjektif, kata sendi dan sebagainya. Selain itu, ia mengkaji pembentukan kata kata
yang berkaitan dengan kata dasar, kata terbitan, pengimbuhan, bentuk perkataan, kata ganda dan kata
majmuk.
ML 2205-112 หลักภาษามลายู 2 (Grammar in Malay II)
3 (3-0-6)
ศึกษาหลักภาษามลายูต่อเนื่องจากหลักภาษามลายู 1 เกี่ยวกับการเติมวิภัติปจั จัย การสร้างประโยค วลี อนุประโยค
วิเคราะห์รูปแบบประโยคต่าง ๆ การเรียบเรียงประโยค และอื่นๆ
Tatabahasa Melayu 2
Kursus ini mengkaji tentang tatabahasa Melayu berkaitan dengan pengimbuhan yang bersambung
dengan tatabahasa 1. Manakala pembentukan ayat berkaitan dengan frasa, klausa, pola ayat, susunan ayat,
ragam ayat dan sebagainya.
ML 2205-121 สนทนาภาษามลายู (Malay Conversation)
3 (2-2-5)
ฝึกทักษะการสนทนาด้วยภาษามลายูในโอกาสต่างๆในชีวิตประจาวัน
Perbualan Bahasa Melayu
Kursus ini melatih mahasiswa berkomunikasi dalam bahasa Melayu berbagai situasi perbualan.
ML 2205-122 การฟังจับใจความ (Listening Comprehension)
3 (2-2-5)
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ฝึกฟังบทสนทนา ฝึกฟังและออกเสียงคาหรือข้อความจากสื่อต่างๆฝึกจับใจความ ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการตั้งคาถามแบบต่างๆ
Keterampilan Mendengar
Kursus ini melatih mendengar dan memahami daripa pembicaraan, sebutan, dan teks media
elektronik, seperti radio, kaset, VCD dan televisyen yang berhubung dengan situasi harian.
ML 2205-131 การอ่านภาษามลายู (Malay Reading)
3 (2-2-5)
ศึก ษาหลั ก การอ่ า นและฝึ ก การวิเ คราะห์ บ ทความภาษามลายู โดยเน้ น ความเข้ า ใจ โครงสร้ า งของประโยคและ
ความหมายของคาศัพท์จากบริบท
Keterampilan Membaca Bahasa Melayu
Kursus ini mempelajari kaedah membaca baik membaca karangan ilmiah, surat khabar dan
sebagainya. Kemudian para mahasiswa memahami sistem pola ayat dan makna kata berdasarkan konteks
secara kritis.
ML 2205-141 การเขียนภาษามลายู (Malay Writing)
3 (2-2-5)
หลักและวิธีการเขียนเรียงความ ประกอบด้วย การเขียนย่อหน้า เครื่องหมายวรรคตอนในประโยค การเชื่อมความคิด ที่
ประยุกต์ใช้ในงานเขียนหลายๆรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ ข่าว บทพูด จดหมาย และอื่นๆ
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Penulisan Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji dan melatih penulisan yang merangkumi strategi menulis karangan,
pemerengganan, tanda baca, penanda wacana dan sebagainya. Penulisan yang dihasilkan itu seperti
rencana, berita, ucapan, surat kiriman dan sebagainya.
ML 2205-151 การแปล 1 (Translation I)
3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้น ฝึกทักษะการแปลข้อความจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษามลายู
Penterjemahan 1
Kursus ini mengkaji tentang teori terjemahan dan melatih menterjemahkan bahasa Melayu kepada
Bahasa Thai dan sebaliknya.
ML 2205-161 วิวัฒนาการภาษามลายู (Malay Language Evolution)
3(3-0-6)
ศึกษาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของภาษามลายูซึ่งพัฒนามาจากยุคแรก ยุคกลาง และยุคใหม่ อะไรคือปัจจัยใน
การเกิดพัฒนาการในแต่ละยุค ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของแต่ละยุคที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ศึกษา
เหตุการณ์วิวัฒนาการภาษามลายูในปัจจุบัน เช่น หลักการ และวิธีปฏิบัติ
Susur Galur Bahasa Melayu
Kursus ini membicarakan tentang sejarah asal-usul dan kekerabatan antara bahasa dalam rumpun
Melayu Aaustronesia. Sehubungan itu, dua aspek akan dilihat, iaitu kajian sejarawi dialek-dialek Melayu dan
bahasa-bahasa lain tetapi sekerabat dengan bahasa Melayu. Kursus ini juga akan melakukan klasifikasi dan
rekonstruksi bentuk purba bahasa Melayu. Dua kaedah rekonstruksi akan diterapkan, iaitu kaedah
rekonstruksi dalaman dan rekonstruksi luaran.
ML 2205-163
วรรณกรรมมลายู (Malay Literature)
3(3-0-6)
อ่านและศึกษาภาษาในวรรณกรรมมลายูประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา อาทิเช่น การตีความ การจับใจความ
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฎในวรรณกรรม
Kesusasteraan Melayu
Kursus ini membincangkan unsur dan pemikiran Melayu berdasarkan kesusasteraan Melayu berbentuk
prosa dan puisi. Untuk meningkatkan keterampil berbahasa seperti penginterpretasian, pemahaman, dan
penganalisisan yang terdapat dalam Kesusasteraan Melayu.
ML 2205-181
การตีความภาษามลายู (Malay Interpretation)
3 (2-2-5)
การสรุปความและตีความของโวหารในภาษามลายู ซึ่งมีลักษณะ ความหมายโดยตรง และโดยนัย เน้นในเรื่องของถ้อยคา
ที่มีความหมายคลุมเครือและมีความหมายหลายแง่ อุปมาโวหาร ซึ่งประกอบด้วยถ้อคาเป็นนัย คาพังเพย และสานวนสุภาษิตที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนมลายู
Interpretasi Bahasa Melayu
Kursus ini membincangkan proses pemahaman dan pentafsiran makna ujaran bahasa Melayu yang
bersifat literal dan bukan literal antara perkara yang diutamakan dalam perbincangan ini ialah makna ujaran
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bahasa Melayu yang bersifat kabur dan tidak jelas khususnya bentuk-bentuk ujaran figuratif seperti kesan
timbang balik metafora yang dikaitkan dengan budaya dan alam pemikiran masyarakat Melayu.
ML 2205-184
สารนิพนธ์ทางภาษามลายู (Schorlarly Papers in Malay)
3(0-0-9)
การศึกษาค้นคว้าและนาเสนอผลการศึกษาในหัวข้อพิเศษเฉพาะทาง(สารนิพนธ์)ด้านภาษามลายูที่สนใจ โดยการให้
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทีท่ างสาขาวิชาได้แต่งตั้ง
Skripsi Bahasa Melayu
Skripsi atau latihan ilmiah ialah sebuah hasil penulisan yang seharusnya melibatkan 2 bentuk
penyelidikan, iaitu penyelidikan perpustakaan dan penyelidikan lapangan termasuk kajian (teks) penulisan
ilmiah ditulis dalam beberapa bab yang disusun secara sistematik, merangkumi bab kenalan, bab kajian kosa
ilmu, bab metodologi, bab pemaparan dan penganalisisan data, dan seterusnya bab perbincangan dan
kesimpulan. Latihan ilmiah disiapkan dalam satu sesi pengajian dan ditulis dengan jumlah patah perkataan
antara 20,000 hingga 25,000 latihan ilmiah ditulis mengikut format Universit Fatoni.
- วิชาเอกเลือก
ML 2205-104
จิตภาษาศาสตร์มลายู (Malay Psycholinguistics)
3(3-0-6)
ศึกษาและเข้าใจทักษะความสัมพันธ์ภาษาศาสตร์กับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นกับภาษา จิตวิทยา และประสาท
วิทยา วิเคราะห์ภาษาทที่เกี่ยวข้องกับสมอง คือการวิเคราะห์พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สาหรับภาษา การรบกวนของภาษาและ
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
Psikolinguistik Melayu
Kursus ini membahas hubungan linguistik dengan psikologi; kaitan erat antara bahasa, psikologi dan
neurologi; kajian bahasa dan otak, iaitu mulai dari dasar anatomi untuk berbahasa, ganguan bahasa dan
diakhiri dengan pemerolehan bahasa pada anak.
ML 2205-104
ปฏิบัติศาสตร์ภาษามลายู (Malay Pragmatics)
3 (3-0-6)
ศึกษาและเข้าใจทักษะความสัมพันธ์ของความหมายกับบริบทของการสื่อสาร ลีลาและวัฒนธรรม มุ มมองการพูด ชนิด
ของพฤติกรรม การพูด ข้อสันนิฐาน กฎระเบียบ การทาร่วมกันและมารยาทของการปฏิบัติศาสตร์ภาษามลายู
Pragmatik Melayu
Kursus ini membahas relasi semantik dengan konteks perhubungan, gaya dan budaya, aspek tuturan,
jenis tindak tutur, implikatur, presuposisi, prinsip kerjasama dan kesopanan.
ML 2205-113 หลักภาษามลายู 3 (Structure in Malay III)
3 (3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์การใช้ วลี คา อนุประโยคและประโยคต่าง ๆ ในภาษามลายู อาทิเช่นวิเคราะห์การใช้ ภาษาวรสาร
หนังสือพิมพิ์ และอื่นๆโดยใช้หลักไวยากรณ์เป็นมาตรฐาน
Tatabahasa Melayu 3
Kursus ini mengkaji tentang penggunaan morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang lebih mendalam
seperti menganalisis penggunaan bahasa dalam majalah, surat khabar dan lain-lain berdasarkan kaedah yang
dipelajari.
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ML 2205-114

คายืมภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
3 (3-0-6)
(Loan Words in Malay)
ศึกษาคาศัพท์ในภาษามลายู ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการบัญญัติศัพท์ใหม่ ดโดยใช้คาจาก
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเสียง และสะกดคาในภาษามลายู
Kosa Kata Asing dalam Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji dan meneliti pengaruh Bahasa Asing terhadap perbendaharaan kata Bahasa
Melayu akan dihuraikan dengan meneliti kemasukannya dari segi perkataan dan maksudnya, di samping itu
kursus ini juga akan mengkaji cara-cara pembentukan istilah baharu dan kesannya terhadap bentuk, sebutan
dan ejaan bahasa Melayu.
ML 2205-142
การเขียนปริเฉทภาษามลายู (Paragraph Writing)
3 (2-2-5)
ศึก ษาเกี่ ยวกับ วาทกรรมทางภาษามลายู ไม่ ว่า จะเป็ นวาทกรรมในรูป แบบการเขีย นหรือ ทางวาจา ในมุม มองด้ า น
ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร รายวิชานี้ยังเน้นศึกษาด้านแนวการคิด หลักไวยากรณ์และการวิเคราะห์วาทกรรมภาษามลายู และ
จะศึกษาด้านโครงสร้างรูปแบบของประโยคในภาษามลายู
Wacana Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji tentang wacana bahasa Melayu, sama ada wacana bahasa Melayu dalam bentuk
tulisan atau lisan, berdasarkan perspektif linguistik dan komunikasi. Kursus ini ditumpukan kepada konsep,
tatabahasa dan analisis wacana bahasa Melayu, kursus ini juga membincangkan mengenai aspek, seperti:
struktur dan jenis ayat dalam bahasa Melayu.
ML 2205-143
โวหารทางภาษามลายู (Malay Stylistics)
3 (3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับโวหารในภาษามลายูที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การศึกษาค้นคว้าจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วน
แรกจะศึกษาเกียวกับแนวคิด ความสาคัญและทษฎีพื้นฐานด้านโวหารในภาษามลายู และส่วนที่สองจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
หลักที่กล่าวถึงขณะค้นคว้าหรือวิเคราะห์โวหารในภาษา เช่น ในแง่ของคา หลักภาษา บริบท และความสละสลวยของภาษา ในแง่
ดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการอภิปรายการใช้โวหารของร้อยแก้วและที่ไม่ใช่ร้อยแก้วมลายู
Laras Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji tentang laras bahasa yang digunakan dalam situasi yang berbeza-beza.
Perbincangan dibahagikan kepada dua bahagian; bahagian pertama menyentuh tentang konsep, kepentingan
dan teori yang mendasari bidang laras bahasa dan bahagian keduanya akan membincangkan aspek utama
yang disentuh semasa meneliti sesuatu laras bahasa iaitu aspek leksis, tatabahasa, konteks dan keindahan
bahasa. Aspek tersebut akan diaplikasikan dalam perbincangan beberapa laras bahasa prosa dan bukan
prosa bahasa Melayu.
ML 2205-152
การแปล 2
(Translation II)
3 (2-2-5)
ฝึกทักษะการแปลที่เน้นการแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษามลายูในระดับทีส่ ูงขึ้นจากงานเขียนทีห่ ลากหลาย
รูปแบบ
Penterjemahan 2
Kursus ini melatih penterjemahan yang khusus kepada bahasa Thai kepada bahasa Melayu pada
peringkat yang lebih tinggi dalam pelbagai bentuk teks penulisan.
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ML 2205-162 ประวัติศาสตร์มลายู (Malay History)
3 (3-0-6)
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์มลายู และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคแรกและยุคปัจจุบัน เน้น
การศึกษาประวัติวิวัฒนาการภาษามลายู ในด้านความเป็นมา สาเหตุ และปัจจัยที่ทาให้ภาษามลายูเป็นภาษาประจาชาติของ
หลายประเทศในเอเชียอาคเนย์ ตลอดจนภาษามลายูเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับเป็นภาษาที่เข้มแข็งในยุคใหม่
Sejarah Melayu
Kursus ini mendedahkan pelajar dengan sejarah asal-usul rumpun bangsa dan bahasa Melayu.
Perbincangan mencakupi tahap perkembangan bahasa Melayu Purba, menjadi lingua-franca, seterusnya
sebagai bahasa rasmi dan bahasa perhubungan di Tiga Wilayah Sempadan Selatan Thai. Kursus ini juga turut
memberikan penekanan terhadap peranan badan-badan bahasa dan para tokoh bahasa dalam
memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden.
ML 2205-163

ศาสนากับวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
(Religion and Malay Culture)
ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามที่ซมึ ซับเข้าไปในวัฒนธรรมมลายู
การก่อร่างสร้างตัวของวัฒนธรรมมลายูตั้งแต่ยุคก่อน
อิสลามเข้ามาในภูมิภาค ซึ่งมีความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ ศาสนาฮินดู และพุทธ จนกระทั่งอิสลามได้แพร่เข้ามาสูห่ มู่เกาะมลายู
Agama dan Kebudayaan Melayu
Kursus ini mempelajari sejarah Islam yang meresapi ke dalam ke budayaan Melayu. Pembentukan
kebudayan Melayu semenjak sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu yang berkepercayaan animism
agama Hindu-Budha sehingga kemasukan agama.
ML 2205-165
กวีนิพนธ์มลายู (Malay Poetry)
3 (3-0-6)
ศึกษาวิวัฒนาการด้านรูปแบบ เนือ้ หา แก่นเรื่อง และเทคนิคการประพันธ์ของบทร้อยแก้ว และกรองมลายู การวิเคราะห์
และวิจารณ์ผลงานที่คัดสรรในยุคต่างๆ
Puisi Melayu
Kursus ini membincangkan tentang sejarah awal puisi Melayu yang merangkumi puisi Melayu
tradisional dan puisi Melayu moden. Aspek-aspek seperti asal-usul, bentuk ciri, teknik, nilai estetika,
pemikiran serta falsafah yang terungkap dalam puisi ini turut dibincangkan. Selain daripada perhatian yang
diberikan terhadap fungsi dan kedudukan puisi ini dalam masyarakat dulu dan kini, perubahan pemikiran
serta karya kreativiti dan sumbangan tokoh-tokoh penyair turut diberikan perhatian.
ML 2205-166

เรื่องสั้นและนวนิยายมลายู
3(3-0-6)
(Malay Short Stories and Novels)
ศึกษาเกี่ยวกับคาจากัดความ หลักการคิด และคุณลักษณะเรื่องสั้นและนวนิยายมลายูตามด้วยขั้นตอนการสร้างเรื่องสั้น
และนวนิยาย จะศึกษาประวัติการพัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายมลายู และศึกษาหลักการวิภาสวิจารณ์นวนิยายและ
แนะนาผู้เขียนนวนิยายที่ขึ้นชื่อในระดับต่างๆ
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Cerpen dan Novel Bahasa Melayu
Kursus ini mengkaji tentang definisi, konsep dan ciri-ciri cerpen dan novel Melayu diikuti dengan
proses pencipta cerpen dan novel. Kursus ini juga mempelajari sejarah perkembangan cerpen novel Melayu.
Seterusnya beberapa pendekatan dalam kritikan cerpen dan novel akan diperkenalkan, tokoh penulis novel
Melayu dalam tahap-tahap tertentu.
ML 2205-167
บทละครมลายู (Malay Drama)
3 (2-2-5)
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของบทละครมลายู และฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครมลายูจากบทละครคัดสรร(ศึกษา
บทละครบางเรื่องที่น่าสนใจ)
Drama Melayu
Kursus ini membincangkan perkembangan drama Melayu baru di alam Melayu, sebagai latar
belakang mahasiswa di perkenalkan kepada drama tradisional, drama teransisi bangsawan dan drama
moden. Penekanan diberikan kepada aliran–aliran yang beraneka rupa yang terdapat di persekitaran dunia
drama Melayu. Keadaan ini dapat dilihat melalui pembacaan dan penganalisisan skrip pilihan disamping itu
mahasiswa juga akan diberikan pengetahuan kepada bidang kritikan. Para mahasiswa akan dinilai secara
berterusan sepanjang semester.
ML 2205-168
วรรณกรรมมลายูร่วมสมัย (Malay Modern Literature)
3 (2-2-5)
ศึกษาวรรณกรรมมลายูร่วมสมัยโดยคัดสรรงานของนักเขียนในภูมิภาคมลายูที่น่าศึกษา เพื่อเสริมทักษะการอ่าน เข้าใจ
แนวคิด วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในงานเขียน
Sastera Melayu Moden
Kursus ini mengkaji (mempelajari) sastera Melayu semasa dengan memilih karya-karya terbaik di
Nusantara, untuk menambah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di samping
memahami pemikiran, budaya, dan persekitaran yang ditonjol dalam karya-karya tersebut.
ML 2205-171
อักษรศาสตร์ยาวี (Philology)
3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการอักษรยาวีตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบนั จากงานวรรณคดีและตารา(กีตาบ)มลายูในยุคก่อน
และปัจจุบัน อิธิพลของภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างชาติ วิธกี ารวิจัยและวิเคราะห์ตาราทางประวัติศาสตร์มลายู
Filologi
Kursus ini bertujuan untuk mendidik mahasiswa memahami dan menghayati manuskrip dan kitab
lama yang menggunakan tulisan Jawi. Tumpuan diberikan kepada proses memadankan dengan tulisan Rumi,
ciri-ciri, isi, makna, nilai, penyebarannya dalam budaya Melayu, dan pengaruh-pengaruh asing di dalamnya.
ML 2205-172
ภาษามลายูในสานักงาน (Malay for Office Usage)
3 (2-2-5)
ศึกษาทักษะการใช้ภาษามลายูในบริบทของสานักและงานเลขานุการตลอดจนการใช้สานวนภาษาในสานักงาน
Bahasa Melayu dalam Pejabat
Kursus ini membincangkan selok-belok penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran. Topik yang
akan diperkatakan: antaranya komunikasi pentadbiran dan kerjaya. aspek teknologi, komunikasi dalam
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pentadbiran, dan kesan daripada perbezaan budaya, aspek dalam komunikasi pentadbiran termasuklah
mengenal pasti jenisnya, cara menyediakan dan menyampaikannya.
ML 2205-173
ภาษามลายูในสื่อสารมวลชน (Malay for Mass Media)
3 (2-2-5)
ศึกษาการใช้ภาษามลายูในการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบการเขียนและการพูด การวิเคราะห์ข่าวแต่ละ
ประเภทโดยใช้สื่ออีเลคโทรนิค เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
Bahasa Melayu dalam Media Massa
Kursus ini mengkaji bentuk-bentuk penulisan, laras bahasa yang digunakan dalam media cetak dan
elektronik. Jenis-jenis bahasa Melayu dalam media massa merangkumi rencana, laporan akhbar,
dukumentasi dan perbincangan.
ML 2205-174
ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว (Malay for Tourism)
3 (2-2-5)
ศึกษาการใช้ภาษามลายูในการเป็นมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทาง การเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ การจองที่พัก ประชาสัมพันธ์ และนาชมสถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Bahasa Melayu dalam Pelancongan
Kursus ini mengkaji dan melatih kemahiran komunikasi bahasa Melayu dalam melibatkan program
pelancongan, penempahan tempat kediaman, persediaan dokumen-dokumen, pengisian berbagai borang
dan memperkenalkan serta melawat tempat-tempat melawat yang menjadi pusat pelancongan.
ML 2205-175
ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (Malay for Business)
3 (2-2-5)
ศึก ษาทั ก ษะการแปลเอกสารเกี่ ย วกั บธุ ร กิ จ ประเภทจดหมาย หนั งสื อ สั ญ ญาทางกฎหมาย หนังสื อ เดิ น ทาง วี ซ่ า
แบบฟอร์ม ประกาศ โฆษณา และคู่มือทางธุรกิจ
Bahasa Melayu dalam Perniagaan
Kursus ini mengkaji dan melatih kemahiran bahasa Melayu dalam perniagaan dan perdagangan.
Melatih menterjemahkan dokumen-dokumen, pengurusan surat-menyurat, surat perjanjian rasmi, passport,
visa, borang-borang, iklan dan buku panduan perniagaan.
ML 2205-176
ภาษามลายูเพื่อการโรงแรม (Malay for Hospitality)
3 (2-2-5)
ศึกษาการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องในงานธุรกิจโรงแรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า การต้อนรับ การจองห้องพัก การ
ลงทะเบียนที่พัก และการบริการต่าง ๆ ในโรงแรม
Bahasa Melayu Dalam Perhotelan
Kursus ini mempelajari berkenaan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan perkhidmatan
perhotelan seperti, pemberian maklumat, penyambutan, tempahan, pendaftaran dan lain-lain.
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ML 2205-176
วาทศิลป์มลายู (Malay Rhetoric)
3 (2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูด หลักการฟั ง การเตรี ยมการพูด วิธีพดู การพูดในรูปแบบต่างๆ ศึกษาปั ญหาในการพูดและ
การฟั ง โดยเน้ นการฝึ กพูด วิเคราะห์รูปแบบของการพูด วาจา กิริยา ท่าทาง
Retorik Bahasa Melayu
Kursus ini membahas mengenai teknik perbualan, cara mendengar, persiapan awal pembicaraan, cara
bercakap dan bentuk-bentuk penyampaian syarahan, pidato. Mempelajari masalah dalam perbualan dan
mendengar dengan mengutamakan latihan perbualan, menganalisis bentuk-bentuk perbualan.
ML 2205-182
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education)
1 (2-0-1)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา รวมถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเองสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เ กี่ยวกับการใช้
ภาษามลายู การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและอุปกรณ์สานักงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทางานเป็นทีม
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและการนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Kursus Pra Pembelajaran Kooperatif
Kursus ini mempelajari konsep Latihan Amali yang berkaitan dengan teknik memohon pekerjaan dan
pengetahuan tentang semasa bekerja di syarikat atau pejabat. Dengan itu, ia boleh meningkatkan
pencapaian mahasiswa terhadap kerjaya mereka, termasuk juga penggunaan bahasa Melayu berkomunikasi,
penggunaan teknologi informasi serta peralatan pejabat. Selain itu mahasiswa didedahkan juga tentang
komunikasi antara manusia, cara kerja berkumpulan, penulisan laporan dan pembentangan laporan Latihan
Amali.
ML 2205-183
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6 (0-18-0)
การปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชามลายู ในสถานประกอบการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจการคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน โดย
อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมินผล วัดจากการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากการรายงานวิชาการจากการปฏิบัติงานที่นาเสนอทาให้นักศึกษามีความ สามารถในการทางานและเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
Pembelajaran Kooperatif
Latihan ini akan diwajibkan di luar kampus. Para mahasiwa yang mengambil kursus ini dikehendaki
bertugas dengan organisasi luar, sama ada swasta, awam mahupun badan bukan kerajaan (NGO) yang sesuai.
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แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย
- วิชาเอกบังคับ
IN 2205-201 ภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย
(Indonesian Linguistic)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจในศาสตร์ภาษาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและศึกษาภาษา คลอบคลุมไปด้วย ความหมาย คุณลักษณะ
ฟังก์ชั่น และการใช้รูปแบบภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์แขนงอื่นๆ (มหภาคและจุลภาค) และพื้นฐานสายต่างๆทางภาษาศาสตร์
อินโดนีเซีย
Linguistik Indonesia
Mahasiswa memahami ilmu bahasa sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan dasar kajian
kebahasaan. Topik bahasannya meliputi pengertian, karakteristik, satuan, fungsi, dan model telaah linguistik
Indonesia yang digunakan, pembidangan linguistik (baik secara mikro maupun makro), dan dasar-dasar aliran
linguistik di Indonesia.
IN 2205-202 อรรถศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Semantics)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจระบบและหลักความหมายของภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการสร้างและวิเคราะห์
แนวคิดความหมาย รูปแบบประโยค และสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักอรรถศาสตร์อินโดนีเซียโดยใช้ทฤษฎีทาง
อรรถศาสตร์อินโดนีเซียทั่วไป
Semantik Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa memahami sistem dan kaidah makna dalam bahasa Indonesia
sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaa; terampil mengkaji makna bahasa Indonesia, dan; mampu
memecahkan problematika makna bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi dasar-dasar telaah makna,
ragam makna, relasi makna, perubahan makna dalam pemakaian bahasa, dan problematika makna bahasa
Indonesia, serta pemecahannya.
IN 2205-211

ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6)
(Indonesian for Foreign Learners)
ศึกษาเข้าใจทักษะการใช้ภาษาที่สอง วิธีการเรียนรู้ภาษาดังเดิม และการสื่อสาร เนี้อหาบทสนทนาในชีวิตประจาวันตาม
โครงสร้างขั้นพื้นฐานของภาษาอินโดนีเซีย
Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing
Mata kuliah ini membahas persoalan pemerolehan bahasa kedua, metode pembelajaran bahasa
tradisional, metode pembelajaran bahasa komunikatif, bahan ajar dialog dalam BIPA, bahan ajar teks bacaan
dalam BIPA, bahan ajar multimedia dalam BIPA, teknik pembuatan bahan ajar BIPA.
IN 2205-212 สรศาสตร์อินโดนีเซีย
(Indonesian Phonology)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจในการเปล่งเสียงต่างๆ ในภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการสร้างและวิเคราะห์เสียงต่างๆ
สามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสียง คลอบคลุมไปด้วยหลักสัทศาสตร์ เช่น การเปล่งเสียง การวิเคราะห์เสียง
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Fonologi Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami bunyi-bunyi bahasa Indonesia sebagai dasar
pembentukan kemahirwacanaan, dan ketrampilan; terampil mengkaji bunyi-bunyi bahasa; mampu
memecahkan problematika bunyi bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi konsep bunyi bahasa, alat
ucap penghasil bunyi bahasa, dasar-dasar klasifikasi bunyi bahasa, ragam, klasifikasi, distribusi, produksi,
analisis bunyi, pelafalan, pemberdayaan bunyi bahasa Indonesia, dan problematika bunyi bahasa Indonesia,
dan pemecahannya.
IN 2205-213 วจีวิภาคภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Morphology)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจรูปแบบของคาในภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการสร้างและวิเคราะห์คา รูปแบบคา และ
สามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักวจีวิภาคอินโดนีเซีย เช่น โครงสร้างคาเดิม ระบบคา กระบวนการสร้างคา
Morfologi Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami pembentukan kata dalam bahasa Indonesia
sebagai dasar kemahirwacanaan, terampil mengkaji asal kata, bentukan kata bahasa Indonesia, dan mampu
memecahkan problematika bentukan kata bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi konsep dan analisis
tentang morf, morfem, dan alomor, dasar-dasar pembentukan kata, fungsi dan makna pembentukan kata,
kelas kata, proses morfologis BI, analisis morfologis BI, problematika bentukan kata bahasa Indonesia, dan
pemecahannya.
IN 2205-214 วากยสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Syntax)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจระบบและหลักของประโยคในภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการสร้างและวิเคราะห์
ประโยค รูปแบบประโยค และสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักวากยสัมพันธ์อินโดนีเซียโดยใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์
ทั่วไป
Sintaksis Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami sistem dan kaidah kalimat bahasa Indonesia
sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan; terampil mengaji kalimat bahasa Indonesia; dan mampu
memecahkan problematika kalimat bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi dasar-dasar telaah kalimat,
tipe dan pola frase BI, tipe dan pola klausa BI, tipe dan pola kalimat BI, hubungan sistematis satuan sintaksis,
jenis-jenis kalimat bahasa Indonesia, model analisis kalimat, problematika kalimat bahasa Indonesia serta
pemecahannya.
IN 2205-221

สนทนาภาษาอินโดนีเซีย
(Indonesian Conversation)
3(2-2-5)
Percakapan Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami konsep wicara individual: prinsip wicara
individual, jenis-jenis wicara individual, dan terampil menggunakan aktivitas wicara individual. Topik dan
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pembahasannya meliputi konsep dasar wicara individual, teori dasar wicara individual, jenis wicara individual
(pidato, ceramah, narator).
IN 2205-222

การฟังจับใจความภาษาอินโดนีเซีย
3(2-2-5)
(Indonesian Listening Comprehension)
นักศึกษามีสามารถในด้านเทคนิคการฟังเชิงวิจารณ์และวิเคราะห์ และมีทักษะในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ เชิงลึก
อย่างกว้างขวาง วิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์ กลยุทธ์การฟัง อุปสรรคในการฟัง รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการวิเคราะห์การฟังเชิงวิจารณ์
Menyimak Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa menguasai berbagai teknik menyimak kritis-analitis dan
terampil menyimak berbagai informasi, baik secara ekstensif, intensif, kritis, dan analitis. Topik bahasannya
meliputi hakikat menyimak, macam-macam menyimak, strategi menyimak kritis-analitis, hambatan
menyimak kritis-analitis; dan pemecahannya praktik menyimak kritis-analitis berbagai informasi dalam
berbagai sumber (berita, teks, dialog, dan lain-lain).
IN 2205-231 การอ่านภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Reading)
3(2-2-5)
นักศึกษามีความสามารถในด้านเทคนิคการอ่านเพื่อเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน และมีทักษะในการอ่านประเภทต่างๆ เช่น การ
อ่านออกเสียง การอ่านในใจ สามารถวิเคราะห์การอ่านแบบเร็ว การอ่านวิจารณ์ รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการวิเคราะห์การอ่านบทความต่างๆ
Membaca Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa menguasai berbagai teknik membaca untuk memahami isi
bacaan. Topik bahasannya meliputi konsep membaca nyaring, membaca cepat (scanning dan skimming),
konsep membaca dalam hati; insentif dan ekstensif, membaca kritis, dan membaca evaluatif, tujuan dan
proses membaca nyaring, cepat, intensif, ekstensif, kritis, dan evaluatif, teknik membaca cepat, intensif,
ekstensif, kritis, dan evaluatif, praktik dan problema membaca nyaring, cepat, intensif, ekstensif, kritis, dan
evaluatif dan pemecahannya.
IN 2205-241 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Writing)
3(2-2-5)
นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชิงสังสรรค์ผ่านรูปแบบต่างๆ งานเขียนเดิมดัดแปลงเป็นงานเขียนแบบใหม่ เช่น บท
ร้อยแก้ว เรื่องสั้น นิทานปรัมปรา หรือบทละคร การวิเคราะห์การใช้คาและโครงสร้างภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดย
วิธีการประพันธ์ใช้จินตนาการและบริบททางสังคม รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์การเขียนเชิง
สังสรรค์
นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชิงสังสรรค์ผ่านรูปแบบต่างๆ งานเขียนเดิมดัดแปลงเป็นงานเขียนแบบใหม่ เช่น บทร้อย
แก้ว เรื่องสั้น นิทานปรัมปรา หรือบทละคร การวิเคราะห์การใช้คาและโครงสร้างภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดย
วิธีการประพันธ์ใช้จินตนาการและบริบททางสังคม รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์การเขียนเชิง
สังสรรค์
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Menulis Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa dapat menghasilkan berbagai tulisan untuk berbagai
keperluan, baik bertolak dari ide original maupun kreasi dari karya orang lain dalam bentuk baru, topik
bahasannya meliputi hakikat kreativitas, unsur kreativitas pencarian ide, pengolahan dan pematangan ide,
penuangan ide dalam bentuk deskripsi, pengembangan ide sesuai dengan bentuk yang dipilih (puisi, cerita,
dan drama) revisi, cara menumbuhkan kreativitas, inti kreativitas, prinsip mengembangkan kreativitas dengan
bahasa untuk memproduksi berbagai macam karya tulis, seperti esei, puisi, cerpen, naskah drama, dan lainlain, dan praktik, problematika, dan cara pemecahannya.
IN 2205-251 การแปล 1
(Translation I)
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการแปลภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น ฝึกทักษะการแปลข้อความและเอกสารจากภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนีเซีย
Terjemahan 1
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa menganalisis tentang teori terjemahan bahasa Indonesia dan
melatih menerjemahkan teks dan dokumen dalam bahasa Indonesia ke bahasa Thai dan sebaliknya.
IN 2205-261

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
(Indonesian History and Culture)
วิชานี้ให้นักศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่แผ่ขยายในประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เริ่มต้นด้วยความเข้าใจกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แลวัฒนธรรมอินโดนีเซียอัตลักษณ์เฉพาะของ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Sejarah dan Kebudayaan Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa mempelajari sejarah dan kebudayaan yang berkembang di
Indonesia. Kajian sejarah dan kebudayaan Indonesia dimulai dengan pemahaman terhadap konsep-konsep
sejarah dan kebudayaan, perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia dan bagaimana karakteristik
kebudayaan Indonesia.
IN 2205-262 วรรณกรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Literature)
3(3-0-6)
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อิ น โดนี เ ซี ย ความเป็ น มาตั้ งแต่ เ ริ่ ม ต้ น ยุ ค แรกและยุ ค ปั จ จุ บั น เน้ น ศึ ก ษาทางด้ า น
แนวความคิด ทางด้ านประวั ติศ าสตร์ วรรณกรรมอิน โดนีเ ซีย และสามารถตี โจทย์ ปัญ หาที่เ กี่ย วข้ องกับ หลั กป ระวัติ ศาสตร์
วรรณกรรมอินโดนีเซีย เช่น วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์วรรณกรรมแต่ละสมัย
การมีอิทธิพลของวรรณกรรมชาติอื่นๆ ต่อวรรณกรรมอินโดนีเซียความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมอินโดนีเซียกับศาสตร์
อื่นๆ
Kesusastraan Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami sastra Indonesia sejak awal pertumbuhannya
sampai sekarang. Topik bahasannya meliputi; pengertian sejarah sastra dan kontroversi penentuan awal
kelahiran sastra Indonesia; konsep sastra Indonesia, sastra nusantara, sastra daerah, sastra
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saduran/terjemahan; periodesasi sejarah sastra, dan karakteristik sastra Indonesia masing-masing
angkatan/periode, aliran dan corak karya sastra masing-masing angkatan/periode; pengaruh aliran sastra asing
dalam sejarah sastra Indonesia, dan problematika sejarah sastra Indonesia; masalah terminologi, konsep
evolusi, konsep angkatan/periode, kelemahan teori dan metode sejarah.
IN 2205-285

สารนิพนธ์ทางภาษาอินโดนีเซีย
3(0-0-9)
(Schorlarly Papers in Indonesian)
นักศึกษามีความสามารถในทักษะการศึกษาเทคนิคต่างๆ หลักการและประโยชน์ของการทาสารนิพนธ์ สามารถตีโจทย์
ปัญหาของศาสตร์ทางภาษา วรรณคดี และการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ในการวิจัยภาษา วรรณคดี อย่างเป็นระบบระเบียบและมี
การใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ การทาวิจัยชั้นเรียน การทาแบบแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการ
นาเสนอข้อมูล เพื่อปรับระดับคุณภาพของการทาสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องได้รับการแนะนาและมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ
Skripsi Bahasa Indonesia
Mahasiswa memecahkan masalah-masalah kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya melalui
kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya dalam bentuk skripsi.
Topik bahasannya meliputi hakikat penelitian bahasa, sastra, dan pembelajarannya, prinsip-prinsip dan
metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan tindakan kelas, Format usulan skripsi, praktik membuat
usulan penelitian (kualitatif, kuantitati, dan tindakan kelas), dan format penelitian (kualitatif, kuantitati, dan
tindakan kelas).
- วิชาเอกเลือก
IN 2205-203 จิตภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย (Indonesian Psycholinguistics)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจถึงภาษาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสรวิทยาศาสตร์อินโดนีเซียซึ่งเป็นทักษะโครงสร้างขั้นพื้นฐาน มีความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยากับภาษา และมีความสามารถวิเคราะห์ทางด้านสรวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย เนื้อหาคลอบ
คลุมทั้งด้านแนวความคิดภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา เช่น แนวคิดพื้นฐานของภาษา สังคม การติดต่อสื่อสาร รวมถึงสามารถตีโจทย์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์
Psikolinguistik Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami bahasa sebagai hubungan antara aspek kejiwaan
dengan bahasa sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan, dan memiliki keterampilan melakukan kajian
kebahasaan yang berhubungan dengan gejala kejiwaan. Topik bahasannya meliputi; konsep dasar
psikolinguistik, hubungan bahasa dengan pikiran, perasaan, sosial, psikologis, proses mental dalam
berbahasa, bahasa dan otak manusia, bahasa dan penalaran, organ wicara, produksi bahasa, dan
problematika produksi bahasa yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan cara pemecahannya.
IN 2205-204 ปฏิบัติศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Pragmatics)
3(3-0-6)
ศึกษาและเข้าใจทักษะความสัมพันธ์ของความหมายกับบริบทของการสื่อสาร ลีลาและวัฒนธรรม มุมมองการพูด ชนิด
ของพฤติกรรม การพูด ข้อสันนิฐาน กฎระเบียบ การทาร่วมกันและมารยาทของการปฏิบัติศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย
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Pragmatik Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membahas relasi semantik dengan konteks komunikasi, gaya dan budaya, aspek
tuturan, jenis tindak tutur, implikatur, presuposisi, prinsip kerjasama dan kesopanan serta hermeneutika.
IN 2205-215

คายืมภาษาต่างประเทศในภาษาอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
(Loan Words in Indonesian)
นักศึกษามีความเข้าใจในทักษะการศึกษาระบบ และวิธีการของภาษาที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาภาษาอินโดนีเซีย
เช่ น องค์ ป ระกอบของการทั บ ศั พ ท์ ภ าษาต่ า งประเทศและภาษาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า มาในภาษาอิ น โดนี เ ซี ย กระบวนการรั บ
ภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทับศัพท์ภาษาอื่น
Kosa Kata Bahasa Bantu dalam Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami sistem dan kaedah bahasa yang berperan besar
dalam perkembangan bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi; unsur-unsur bahasa serapan; bahasabahasa asing dan daerah yang diserap dalam bahasa Indonesia; proses penyerapan bahasa asing dan bahasa
daerah ke dalam bahasa Indonesia; analisis, problematika, dan cara pemecahan penyerapan bahasa bantu
dalam perkembangan bahasa Indonesia.
IN 2205-242 การเขียนปริเฉทภาษาอินโดนีเซีย (Paragraph Writing)
3(2-2-5)
นักศึกษาเข้าใจถึงความสัมพัน ธ์ระหว่ างด้านบริบทกับ ภาษาอิ นโดนีเ ซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้น ฐานของการสร้างและ
วิเคราะห์แนวคิดความหมาย รูปแบบของการเขียนหรือวาจา เน้นศึกษาทางด้านแนวความคิดวาทกรรมอินโดนีเซีย ที่เหมาะสม
กับบริบทของภาษา และสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักปริเฉทโดยใช้ทฤษฎีทางปริเฉทอินโดนีเซียทั่วไป
Wacana Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami hubungan antara aspek konteks dengan bahasa
sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan; memiliki ketrampilan melakukan kajian kebahasaan yang
behubungan dengan konteks situasi berbahasa, dan memiliki keterampilan menulis berbagai jenis wacana
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks. Topik bahasannya meliputi konsep dasar wacana, unsur
wacana, piranti wacana, konteks dan koteks wacana, jenis wacana, dan analisis wacana.
IN 2205-243 โวหารทางภาษาอินโดนีเซีย (Stylistics)
3(3-0-6)
นักศึกษามีความเข้าใจในทักษะการศึกษาลีลาในการใช้ภาษาที่หลากหลาย หรือการศึกษาเกี่ยวกับสานวนโวหาร การ
วิเคราะห์รูปแบบภาษาในบริบทของวรรณกรรมต่อมุมมองของประวัติศาสตร์ รูปแบบสัญลักษณ์ของผลงานวรรณกรรมแบบวัจน
ลีลาศาสตร์
Stilistika Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami penggunaan bahasa dalam berbagai karya sastra.
Topik bahasannya meliputi; hakikat stilistika; studi stilistika dalam konteks kajian sastra; tinjauan gaya dalam
perspektif sejarah; bentuk ekspresi sebagai pangkal kajian stilistika; aspek bunyi dalam teks sastra; bentuk
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simbolik dalam karya sastra; bentuk bahasa dalam dalam karya sastra; dan analisis alat dan wujud gaya
bahasa dalam karya sastra.
IN 2205-252 การแปล 2
(Translation II) 3(2-2-5)
ฝึกทักษะการแปลในภาษาอินโดนีเซียที่เน้นการแปลเอกสารทางการจากภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนีเซียในระดับที่สูงขึ้น
จากงานเขียนที่หลากหลายรูปแบบและการแปลสดจากทั้งสองภาษา
Terjemahan 2
Mata kuliah ini memberi kemahiran dalam menerjemahkan teks tulisan dan dokumen resmi dari
bahasa Thai ke bahasa Melayu pada peringkat yang lebih tinggi dalam berbagai bentuk lisan secara spontan.
IN 2205-263 กวีนิพนธ์อนิ โดนีเซีย (Indonesian Poetry)
3(3-0-6)
นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการสร้างบทกวีและ
วิเคราะห์แนวคิดความหมาย รูปแบบ โครงสร้างของการสร้างบทกลอนความหมายโดยใช้หลักอรรถศาสตร์ และสามารถตีโจทย์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์กวีนิพนธ์
Puisi Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami kaedah-kaedah pengkajian puisi sebagai
landasan pengkajian puisi. Topik bahasannya meliputi ; kajian puisi berdasarkan struktur lahir/bangun struktur
dengan pendekatan struktural ; kajian puisi berdasarkan struktur makna dengan pendekatan semantik dan
parafrase ; kajian puisi berdasarkan struktur ekstrinsik dengan pendekatan heuristik, hermeneutik, dan
fenomenologi ; problematika pengkajian puisi dan alternatif pemecahannya.
IN 2205-264

เรื่องสั้นและนวนิยายอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
(Indonesian Short Stories and Novels)
นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์วรรณกรรมบทร้อยแก้วภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการประพันธ์
วรรณกรรมร้อยกรองและวิเคราะห์แนวคิดความหมาย รูปแบบ โครงสร้างของการสร้างบทร้อยแก้วประเภทต่างๆ และนวนิยาย
ความหมายโดยใช้หลักโครงสร้างเชิงลึก และเชิงผิว รวมถึงสามารถตีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์บทร้อยแก้ว นว
นิยาย
Cerpen dan Novel Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa memahami kaedah-kaedah pengkajian prosa fiksi, yaitu
cerpen dan novel Indonesia sebagai landasan pengkajian fiksi. Topik bahasannya meliputi; kajian prosa fiksi,
yaitu cerpen dan novel Indonesia berdasarkan struktur intrinsik dengan pendekatan struktural ; kajian prosa
fiksi, yaitu cerpen dan novel Indonesia berdasarkan struktur ekstrinsik dengan pendekatan heuristik,
hermeneutik, semantik, dan fenomenologi ; dan problematika kajian prosa fiksi, yaitu cerpen dan novel
Indonesia dan alternatif pemecahannya.
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IN 2205-265 บทละครอินโดนีเซีย
(Indonesian Drama)
3(2-2-5)
ศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางบทละครลักษณะของบทละคร ประเภทของบทละคร โคร้างพร้อม
การนามาประยุกต์ และความหมาย
Drama Indonesia
Mata kuliah ini membekalkan mahasiwa untuk mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan
drama di Indonesia, hakikat teks drama, jenis-jenis teks drama, struktur teks drama, serta aplikasi dan
pemaknaannya.
IN 2205-266

วรรณกรรมอินโดนีเซียร่วมสมัย
3(2-2-5)
(Indonesian Modern Literature)
ศึกษาและเข้าใจวิวัฒนาการวรรณกรรมอินโดนีเซียร่วมสมัยเช่นกลอน ร้อยแก้ว หรือกลอนต่างๆโดยนามาประยุกต์ใช้
เรียนรู้ในมุมมองของร่วมสมัย
Sastra Indonesia Kontemporer
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa untuk memahami perkembangan kesusastraan Indonesia
kontemporer, baik puisi, prosa maupun drama. Sehubungan dengan hal tersebut mahasiswa diharapkan
mampu mengenali perkembangan sastra dengan perspektif kontemporer.
IN 2205-267 วรรณกรรมสังคมศาสตร์ (Sociology of Literature)
3(3-0-6)
ศึกษาและเข้าใจแนวคิดขอวรรณกรรมสังคมศาสตร์สังคมวิทยาเชิงบทประพันธ์ ผลงานวรรณกรรมโครงสร้างทาง
พันธุกรรม วรรณกรรมสมัยใหม่
Sosiologi Sastra
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa untuk memahami pengertian sosiologi sastra, sosiologi
pengarang, sosiologi karya sastra, sosiologi membaca, strukturalisme genetik, hegemoni Gramsci-an, dan
postmodern.
IN 2205-271 อักษรศาสตร์ยาวี (Philology)
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการอักษรยาวีตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันจากงานวรรณคดีและตารา(กีตาบ)มลายู ในยุคก่อน
และปัจจุบัน อิธิพลของภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างชาติ วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ตาราทางประวัติศาสตร์มลายู
Filologi
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa membahas tentang filologi, perkembangan filologi, katalog
naskah dan teks Melayu, pengaruh bahasa, sastra dan budaya asing, metode penelitian filologi dan sejarah
pengkajian naskah Melayu.
IN 2205-272 สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
(Introductory Journalism)
3(2-2-5)
นักศึกษามีความเข้าใจทักษะรูปแบบโครงสร้างและวิเคราะห์การใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์ คุณลักษณะ หลักปรัชญา
ประวัติศาสตร์ องค์ประกอบต่างๆ ในการเขียนข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว บทนา บทบรรณาธิการ รายงานพิเศษ
Pengantar Jurnalistik
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Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa dapat memahami filosofi jurnalistik, sejarah jurnalistik,
unsur-unsur jurnalistik, bahasa jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Topik
bahasannya meliputi filosofi jurnalistik, sejarah jurnalistik, unsur-unsur jurnalistik, bahasa jurnalistik, prinsipprinsip jurnalistik, dan kode etik jurnalistik.
IN 2205-273 ภาษาอินโดนีเซียในสานักงาน (Indonesian for Office Usage)
3(2-2-5)
ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียในบริบทของสานักและงานเลขานุการตลอดจนการใช้สานวนภาษาในสานักงาน
Bahasa Indonesia dalam Perkantoran
Mata kuliah ini membicarakan selok-belok penggunaan bahasa Indonesia dalam pengurusan. Topik
yang akan dipelajari: diantaranya komunikasi dalam pengurusan dan karir, aspek teknologi, dan kesan dari
perbedaan budaya kerja.
IN 2205-274

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อสื่อสารมวลชน
3(2-2-5) (Indonesian
for Mass Media)
ศึกษาการใช้ชีวิตภาษาอินโดนีเซียในการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์มีรูปแบบการเขียนและการพูด การวิเคราะห์ข่าวใน
แต่ละประเภท บทบาทในการหาข่าว และการผลิตข่าวในการสื่อสาร
Bahasa Indonesis dalam Media Massa
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam media massa,
ragam bahasa dan bahasa media massa, ekonomi kata, teknik penulisan artikel, essai, resensi buku atau film,
karakter media massa, dan menghasilkan majalah atau koran kampus.
IN 2205-275 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยว (Indonesian for Tourism)
3(2-2-5)
ศึกษาการใช้ ภาษาอิน โดนีเ ซีย ในการเป็นมั คคุ เทศก์ เกี่ย วกั บ โปรแกรมการเดินทาง การเตรีย มเอกสาร การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การจองที่พัก ประชาสัมพันธ์ และนาชมสถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Bahasa Indonesia dalam Pariwisata
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk melatih kemahiran komunikasi bahasa Indonesia dalam
melibatkan program pariwisata, pemesanan tempat penginapan, persediaan dokumen-dokumen, pengisian
berbagai formulir dan memperkenalkan serta mengunjungi tempat-tempat kunjungan yang menjadi pusat
Pariwisata.
IN 2205-276 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อธุรกิจ (Indonesian for Business)
3(2-2-5)
ศึก ษาทั ก ษะการแปลเอกสารเกี่ ย วกั บธุ ร กิ จ ประเภทจดหมาย หนั งสื อ สั ญ ญาทางกฎหมาย หนังสื อ เดิ น ทาง วี ซ่ า
แบบฟอร์ม ประกาศ โฆษณา และคู่มือทางธุรกิจ
Bahasa Indonesia dalam Bisnis
Mata kuliah ini membekalkan mahasiswa melatih kemahiran bahasa Indonesia dalam bisnis dan
perdagangan. Melatih menerjemahkan dokumen-dokumen, pengurusan surat-menyurat, surat perjanjian
resmi, passpor, visa, formulir-formulir, iklan dan buku panduan bisnis.
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IN 2205-277 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการโรงแรม (Indonesian for Hospitality)
3(2-2-5)
ศึกษาการใช้ภาษาอินโดนีเซียที่เกีย่ วข้องในงานธุรกิจโรงแรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า การต้อนรับ การจ้องห้องพัก
การลงทะเบียนที่พัก และการบริการต่างๆในโรงแรม
Bahasa Indonesia dalam Perhotelan
Mata kuliah ini mempelajari berkenaan penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan pelayanan jasa
perhotelan seperti, pemberian informasi, penyambutan, pemesanan, pendaftaran dan lain-lain.
IN 2205-278 วาทศิลป์อินโดนีเซีย (Indonesian Rhetoric)
3(2-2-5)
ศึกษาและเข้าใจรูปแบบต่างๆของวาทศิลป์อินโดนีเซียที่ใช้ในโอกาสต่างๆและศึกษาวาทศิลป์การโน้มน้าว การแสดงออก
และการโต้ตอบให้เหตุผล
Retorik Bahasa Indonesia
Mata kuliah ini membahas model-model retorika yang digunakan dalam berbagai situasi dan
membahas retorika persuasif, deklaratif, dan argumentatif.
IN 2205-281

การตีความภาษาและวรรณกรรม
3(2-2-5) (Language
and Literature Interpretation)
การสรุปความและตีความของโวหารในภาษาและวรรณกรรม ซึ่งมีลักษณะ ความหมายโดยตรง และโดยนัย เน้นในเรื่อง
ของถ้อยคาที่มีความหมายคลุมเครือและมีความหมายหลายแง่ อุปมาโวหาร ซึ่งประกอบด้วยถ้อคาเป็นนัย คาพังเพย และสานวน
สุภาษิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนอินโดนีเซีย
Interpretasi Bahasa dan Sastra
Mata kuliah ini membicarakan proses pemahaman dan penafsiran makna ujaran bahasa dan sastra
Indonesia yang bersifat literal dan bukan literal antara hal-hal yang diutamakan dalam pembicaraan ini ialah
makna ujaran bahasa dan sastra Indonesia yang bersifat kabur dan tidak jelas khususnya bentuk-bentuk
ujaran figuratif seperti kesan-kesan metafora yang dikaitkan dengan budaya dan alam pemikiran masyarakat
Indonesia.
IN 2205-283 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 1(2-0-1)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา รวมถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเองสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เกี่ยวกับการใช้
ภาษามลายู การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและอุปกรณ์สานักงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทางานเป็นทีม
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและการนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Pelatihan Pra Praktek Kerja Lapangan
Mata kuliah ini mempelajari konsep Praktek Kerja Lapangan yang berhubungan dengan teknik
melamar pekerjaan dan pengetahuan tentang semasa bekerja di perusahaan atau perkantoran. Dengan itu,
ia bisa meningkatkan pencapaian mahasiswa terhadap karir mereka, termasuk juga penggunaan bahasa
Indonesia berkomunikasi, penggunaan teknologi informasi serta sarana dan prasarana perkantoran. Selain itu
mahasiswa diberi pendalaman juga tentang komunikasi antar manusia, cara kerja kelompok, penulisan
laporan dan presentasi laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
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IN 2205-284 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
6(0-18-0)
การปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชามลายู ในสถานประกอบการโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจการคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน โดย
อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมินผล วัดจากการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากการรายงานวิชาการจากการปฏิบัติงานที่นาเสนอทาให้นักศึกษามีความ สามารถในการทางานและเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
Praktek Kerja Lapangan
Mata kuliah ini memberi latihan kepada mahasiswa mempraktekan kerja di luar kampus. Para
mahasiwa yang mengambil mata kuliah ini diharuskan bertugas dengan organisasi luar, biak swasta, negeri
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sesuai.

