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Intensive Thai VII
Course Syllabus 
__________________________________________

- 

- 

Thai 7  (Selected topics on "Thai Language")
Faculty of Arts/Center for Thai as a Foreign Language

- 

-
CTFL Instructors

- 

- 

Intensive Thai Program 

Non-degree 

3 hours per day

Students will learn new vocabulary as well as 
intermediate-advanced Thai grammar and sentence 
structures through different genres of writing and media.

14. Course Outline

14.1 Learning Objectives/Behavioral Objectives

- to improve Thai listening, speaking, reading, and writing skills for advanced study

- to understand and use appropriate vocabulary and sentence structure

- to understand language used in different genres of writing and media such as
advertisements, announcements, etc.

14.2 Learning Contents 

        (see the schedule) 

14.3 Method 

        Lecture and practice  100% 

14.4 Media 

Powerpoint media, audio files, pictures, etc.

14.5 Evaluation 

Evaluation is based on class activities and  presentation. The total score is 100 points. To

pass the course, students have to attend 80 hours of classes and gain a total score of at least 60%,

and also receive at least 8 hours of language and culture training.

Class activities (100%)

- Writing
- Reading quizzes
- Presentation
- Listening
- Homework and

assignment
-

25%

27.5%
37.5%
5%
5%



วิธีการเรียนการสอน      
บรรยายและปฏิบัติ    (จ านวนช่ัวโมง)   
การเรียนปกติในหอ้งเรียน 1 วนั 1 คาบ 3 ชั่วโมง 
 
วนับรรยายและปฏิบตัิ   30 วนั (90 ชั่วโมง) 
กิจกรรมนอกเวลา  (10 ช่วัโมง) 
 
อบรมภาษาและวัฒนธรรม 
หวัขอ้  ปรทิศันส์งัคมไทยรว่มสมยั  
ค าอธิบาย การศกึษาประเด็นปัญหาทางสงัคมและเรื่องราวในแวดวงต่างๆ ผ่านสื่อสารคดี สื่อ

บนัเทิง พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 
  - วฒันธรรมทางธุรกิจและวฒันธรรมองคก์ร 

- ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- ปัญหาในวงการการศกึษา 
- ระบบสขุภาพและสาธารณสขุ 
- การเมืองไทยปัจจบุนั 
 

เนือ้หาและหัวข้อทางภาษาทีเ่รียน 
๑) ภาษาธุรกิจ  

ศกึษาค าศพัทแ์ละลกัษณะภาษาธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ 
๒) ส านวนไทยทีเ่ก่ียวกับธุรกิจและการลงทุนและภาษาโฆษณา 

ศกึษาส านวนไทยที่เก่ียวกบัธุรกิจและการลงทนุจากบทความทางธุรกิจ และศกึษาลกัษณะ
ภาษาโฆษณาที่พบในสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน ์นิตยสาร และสื่ออื่นๆ 
๓) การวิจารณ ์

ฝึกฝนทกัษะการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจบทความและการเขียนเชิงวิจารณ ์
 



๔) ภาษาวรรณศิลป์ 
ศกึษาลกัษณะของภาษาวรรณศิลป์ องคป์ระกอบที่ท าใหเ้กิดสนุทรียภาพทาง 

ภาษา รูปแบบของค าประพนัธแ์ละตวัอย่างการใชภ้าษาวรรณศิลป์ในชีวิตประจ าวนั  
๕) ภาษากฎหมาย   
 ศกึษาค าศพัทก์ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น บคุคล กิจกรรมทาง กฎหมาย 
ความผิดทางกฎหมาย การลงโทษ ฯลฯ   
๖) ท าเนียบภาษา 

ศกึษาเก่ียวกบัท าเนียบภาษา หลกัเกณฑเ์ร่ืองภาษาไทยระดบัต่างๆ  การใช ้
อกัษรย่อและการย่อค า ความเขา้ใจเร่ืองเจตนาในการสื่อสาร ความรูเ้ร่ืองค าตอ้งหา้มและค ารื่นหู
ในภาษาไทย 
๗) ภาษาสแลง 
 ศกึษาภาษาสแลงซึ่งเป็นภาษาปากตามสมยันิยมเพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจ ภาษาไทยใน
บรบิทนอกหอ้งเรียนที่เป็นภาษาไม่ทางการ 
๘) ภาษากีฬา 
 ศกึษาลกัษณะเบือ้งตน้ของภาษาไทยที่ใชใ้นวงการกีฬา ส านวนไทยท่ีเกิดจากกีฬา และ 
สแลงที่เกิดจากภาษาในวงการกีฬา 
 
การประเมินผล 
ประเมินผลจากทกัษะการใชภ้าษาทัง้ ๔ ทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 
- ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนอย่างนอ้ย 60 % 
- ผูเ้รียนตอ้งเขา้ชัน้เรียนอย่างนอ้ย 80 % (80 ชั่วโมง จาก 100 ชั่วโมง) 
 
คะแนนสะสมในชัน้เรียน (100 %)  (จาก การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน)   
อย่างไรก็ตาม ถา้ผูเ้รียนไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ ์ก็ยงัมีสิทธิเรียน THAI 8 และ THAI 9 ได ้ 
เน่ืองจากตามกฎการรบัผูเ้ขา้เรียน  ผูท่ี้มีสิทธ์ิเรียน THAI 7, 8, 9 คือ ผูท้ี่สอบผ่าน THAI 6 หรือ
เทียบเท่า 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ ภาษาธุรกิจและภาษาโฆษณา 

อ.เกณกิา 

ครัง้ที่ 1  ศึกษาค าศพัทเ์ฉพาะในทางธุรกิจ เลือกศึกษาค าศพัทบ์างค าที่มกัพบในข่าว
เศรษฐกิจหรือแวดวงธุรกิจต่างๆ  
ครัง้ที่ 2-4 ศึกษารูปแบบของจดหมายธุรกจิและส านวนภาษาทีใ่ชใ้นการเขียนจดหมาย
ประเภทต่างๆ เช่น จดหมายขาย / จดหมายสอบถามและจดหมายตอบการสอบถามชนิด
ผลประโยชนฝ่์ายเดยีว / จดหมายขอความอนุเคราะห ์/ จดหมายต่อว่าหรือรอ้งเรียน /        
จดหมายปรบัความเขา้ใจหรือตอบการรอ้งเรียน / จดหมายขอบคณุ / จดหมายแสดงความยินดี / 
จดหมายแสดงความเสยีใจ 
ครัง้ที่ 5-7 ศึกษาส านวนไทยทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิและการลงทนุ ศึกษาส านวนไทยจากบทความ
เรื่อง ภาษิตการลงทุนอสงัหาริมทรพัย ์
ครัง้ที่ 8  การพดูน าเสนอเกีย่วกบัส านวนธุรกจิในวฒันธรรมของนกัเรียน 
ครัง้ที่ 9-12 ศึกษาลกัษณะของภาษาโฆษณาจากสื่อต่างๆ เชน่ โฆษณาทางโทรทศัน ์
นิตยสาร ใบปลิว หรือสื่อประเภทอ่ืนๆ  โดยภาษาทีป่รากฏจะมีลกัษณะดึงดดูความสนใจและใช้
ภาษาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ภาษาที่มีความเป็นวรรณศิลป์ ภาษาทอ้งถิ่น การใชค้  าผวน 
การใชภ้าษาเก่าหรือโบราณ ฯลฯ 
ครัง้ที่ 13 การพดูน าเสนอ – ผูเ้รียนพดูน าเสนอเกี่ยวกบัภาษาโฆษณา 

การเก็บคะแนน (40%) 
1. การบา้นการเขียนจดหมาย 5%
2. การอ่านและตอบค าถามจดหมายขาย 5%
3. การพดูน าเสนอเกี่ยวกบัส านวนธุรกิจ 5%
4. การบา้นจาก เรื่อง ภาษิตการลงทุนอสงัหาริมทรพัย ์5%
4. การฟังและพดูตอบค าถามจากคลิปโฆษณาทีก่  าหนดให ้5%
5. การพดูน าเสนอภาษาโฆษณา ( ประมาณ 5 นาที) 10%
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ การอ่านเชิงวิจารณ ์

อ.กีรติคุณ 
 
      
ครัง้ที่ 1   การจบัใจความ การแสดงทรรศนะ และการโนม้นา้วใจ   
ครัง้ที่ 2   บทความเชิงการเมืองวิจารณ ์- มือเปื้อนเลือด 
ครัง้ที่ 3   บทความเชิงสงัคมวิจารณ ์– แม่น า้โขงวิกฤต 
ครัง้ที่ 4   บทความเชิงวฒันธรรมวิจารณ ์๑ - อิสลามในอษุาคเนย ์ 
ครัง้ที่ 5   บทความเชิงวฒันธรรมวิจารณ ์๒ – อิสลามในอษุาคเนย ์
 
การเก็บคะแนน 15% 

1. การบา้นการเขยีน 10% 
2. การพดูในชัน้เรียน  5% 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ ภาษาวรรณศิลป์และภาษากฎหมาย 

อ.ปริญญา 
 

ภาษาวรรณศิลป์ 
ครัง้ที่ 1 ศึกษาลกัษณะของภาษาวรรณศิลป์ องคป์ระกอบที่ท าใหเ้กดิสนุทรยีภาพทางภาษาและ
ฝึกทกัษะการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างง่าย  
ครัง้ที่ 2 ศึกษารูปแบบของค าประพนัธป์ระเภทกาพย ์กลอน โคลง ฉันท ์ฝึกแต่งค าประพนัธ์ร่วมกนั
ในชัน้    
ครัง้ที่ 3 ศึกษาตวัอย่างการใชภ้าษาวรรณศิลป์ในชีวิตประจ าวนั เช่น ประกาศ โฆษณา เพลง ฯลฯ  
 
ภาษากฎหมาย  
ครัง้ที่ 1 ศึกษาค าศพัทก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น บุคคล กิจกรรมทางกฎหมาย 
ความผิดทางกฎหมาย การลงโทษ ฯลฯ (1) 
ครัง้ที่ 2 ศึกษาค าศพัทก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น บุคคล กิจกรรมทางกฎหมาย 
ความผิดทางกฎหมาย การลงโทษ ฯลฯ (2) 
 
การเก็บคะแนน 20 %  แบ่งเป็น 
ภาษาวรรณศิลป์ 15 %   
 1. การเขียนประโยคที่มีสมัผสัคลอ้งจอง 2.5 % 
 2. แบบทดสอบความเกีย่วกบัภาพพจนใ์นภาษาวรรณศิลป์ 2.5 %   
 3. งานเขียนค าประพนัธก์ลอนดอกสรอ้ย 10 %   
ภาษากฎหมาย 5 %  
 1. แบบทดสอบความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชค้  าศพัทท์างกฎหมาย 5 % 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
 หัวข้อ ท าเนียบภาษา 

อ.ดนัย 
 

ครัง้ที่ 1  ความหมายและความส าคญัของท าเนียบภาษา หลกัเกณฑห์รือขอ้สังเกตเบือ้งตน้เรื่อง
ภาษาไทยระดบัต่าง ๆ และทกัษะการเขยีนแนะน าตวั 

ครัง้ที่ 2 การศึกษาตัวอย่างภาษาเขียนตั้งแต่ระดับทางการไปจนถึงไม่ทางการ และทักษะการ
เรียบเรียงขอ้มลู 

ครัง้ที่ 3 การศึกษาตัวอย่างภาษาพูดตั้งแต่ระดับทางการไปจนถึงไม่ทางการ และทักษะการ
น าเสนอทางวิชาการ 

ครัง้ที่ 4  การทดสอบการน าเสนอทางวิชาการ 

การเก็บคะแนน 30 คะแนน (คิดเป็น 15% ของคะแนนทัง้หมด) 
1. แบบฝึกหดัการเขียนแนะน าตวั (5 คะแนน) 
2. แบบฝึกหดัการเรียบเรียงขอ้มลู (10 คะแนน) 
3. การทดสอบการน าเสนอทางวิชาการ (15 คะแนน) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 

หัวข้อ ภาษาสแลงและภาษากฬีา 

อ.ขวัญชนก  

ภาษาสแลง 

ครัง้ที่ 1 ไปกินข้าวด้วยกันไหมคะคุณ – กินข้าวด้วยกันมะแกร: ลักษณะและการสร้าง

ภาษาสแลง 

เขา้ใจความแตกต่างของภาษาไทยมาตรฐานในชัน้เรยีนและภาษาสแลงซึ่งเป็นภาษาปากตามสมยั

นิยม ศึกษาลกัษณะและการสรา้งภาษาเฉพาะกลุ่มที่ผูเ้รียนอาจพบไดใ้นสื่อต่าง ๆ หรือ

สถานการณร์อบตวั  

ครัง้ที่ 2 นก-ล าไย-แซ่บ-งานดี 

 เขา้ใจความหมายและรูวิ้ธีการใชค้  าสแลงที่เป็นทีน่ิยมในสือ่ปัจจุบนั พรอ้มทัง้ลองฟังและ

ตีความสแลงจากสื่อ เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจ ภาษาไทยในบริบทนอกหอ้งเรียนทีเ่ป็นภาษาไม่

ทางการไดก้ระจ่างขึน้ 

การเก็บคะแนน (10%) 

 1.การอ่านและวิเคราะหภ์าษา 10% 

 

ภาษากฬีา  

แข้งทองท้ังสองทีมไม่ยอมกันเลย! 

ศึกษาลกัษณะเบือ้งตน้ของภาษาไทยที่ใชใ้นวงการกีฬา ส านวนไทยที่เกิดจากกีฬา และ

สแลงที่เกิดจากภาษาในวงการกีฬา เพื่อเพิ่มวงศพัทแ์ละความรบัรูเ้กี่ยวกบัภาษาไทยใหผู้เ้รียน 

การเก็บคะแนน 

 ไม่มีการเก็บคะแนนในหวัขอ้นี ้

 
 




