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Intensive Thai VIII
Course Syllabus 
__________________________________________

- 

- 

Thai 8  (Selected topics on "Thai Society")
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 topics based on Thai 
society.

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 types of media and texts based on
selected topics on Thai Society

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  ปรทิศันส์งัคมไทยสมยัใหม่  
ค าอธิบาย การศกึษาสงัคมไทยในมิติประวตัิศาสตรส์มยัใหม่ ผ่านสื่อสารคดี สื่อบนัเทิง 

ศิลปกรรม พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 
  - การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและการเมืองครัง้สาคญั 

- อิทธิพลและการผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตก 
*รายละเอียดโปรดดใูนตารางสอน 
 

เนือ้หาและหัวข้อทางภาษาทีเ่รียน 
๑) สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์  

ราชาศพัท ์เพลงชาติไทย เพลงสรรเสรญิพระบารมี ข่าวในพระราชสานกั บทความ และสาร
คดี ภาษาที่เก่ียวกบัศาสนา การน าเสนอความคิด การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 
๒) สังคมแบบจารีต  

บทความเชิงประวตัิศาสตร ์บทความเชิงวิเคราะห ์ภาพยนตรส์ะทอ้นค่านิยมแบบจารีต การ
แสดงความคิดเห็น 
๓) สังคมร่วมสมัย 

เร่ืองสัน้ เพลงรว่มสมยั การอภิปราย การวิพากษว์ิจารณ ์
 
 



๔) ภาษากับสังคม 
บทความเชิงวิเคราะห ์การอภิปราย การใชภ้าษาไทยกบัปัจจยัทางสงัคมต่างๆ เช่น วยั เพศ 

ชนชัน้และภาษาถ่ิน 
๕) ปัญหาสังคม   
 วิดีโอคลิปที่สะทอ้นถึงสงัคม สารคดี สนุทรพจน ์
 
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 
อ.เกณกิา 

 
ครัง้ที่ 1-3 
ภาษากบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์–ศกึษาภูมิหลงัของสถาบนักษตัริยไ์ทย การแบง่ชนชัน้ทางสงัคม
และการใชค้  าราชาศพัทใ์หเ้หมาะสมกบับุคลในระดบัต่างๆ 
 
ครัง้ที่ 4-5 
ภาษากบัศาสนา-ศกึษาการใชค้  าราชาศพัทท์ี่เหมาะกบับคุคลในทางศาสนา และรูปแบบภาษา     
ที่มกัพบในหนงัสือเกี่ยวกบัศาสนา 
 
ครัง้ที่ 6-7 
สนุทรพจน-์ศกึษารูปแบบวิธีการเขยีนและพดูน าเสนอสนุทรพจน ์
 
ครัง้ที่ 8 
ฝึกการฟังและการพดูจากคลปิปัญหาสงัคมทีก่  าหนดให ้
 
ครัง้ที่ 9 
การพดูน าเสนอ – ผูเ้รียนพดูน าเสนอสนุทรพจนโ์ดยเป็นหวัขอ้ที่นกัเรยีนก าหนดเอง 
 
การเก็บคะแนน (30%) 
1. การบา้นการใชค้  าราชาศพัท ์10% 
2. การฟังและตอบค าถามจากคลปิปัญหาสงัคมที่ก าหนดให ้5% 
3. การพดูและเขียนสนุทรพจน ์(ความยาว 5 นาที) 15% 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

เน้ือหาและค าอธิบาย 
อ.กรีติคุณ 

 
สาระในกลุ่มสงัคมจารีต 
 
ครัง้ที่ 1  
แนวความคิดเรื่องสงัคมจารีตจากค าว่า ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี 
 
ครัง้ที่ 2-3 
แนวคิดเรื่องอาวโุสในสงัคมไทยและสงัคมชายเป็นใหญ่ 
บทอ่าน : สมัมาคารวะ 
 
ครัง้ที่ 3-4 
แนวคิดบทบาทของผูห้ญิงในสงัคมไทยสมยัก่อน 
 
ครัง้ที่ 5 
ขนบ และ ธรรมเนยีม ค าจ ากดัความ บทอ่านเรื่อง โปรยทาน 
 
ครัง้ที่ 6 
อภิปราย (discussion) ขนบธรรมเนยีมประเพณใีนสงัคมไทยและประเทศต่างๆ 
 
การเก็บคะแนน (20%) 
1.การร่วมอภิปราย (10) 
2.เรียงความ (10) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย  
อ.ปริญญา 

ครัง้ที่ 1-3 ประวตัิศาสตรเ์พลงชาติและธงชาติไทย – ศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมผ่าน
ประวตัิความเป็นมาของเพลงชาติและเพลงส าคญัของชาติไทย 

ครัง้ที่ 4  ประวตัิศาสตรเ์พลงชาติและธงชาติไทย – ศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมผ่าน
ประวตัิความเป็นมาของเพลงชาติและเพลงส าคญัของชาติไทย+quiz ค าศพัทจ์ากบทเรียน 5 
คะแนน  

ครัง้ที่ 5  การพดูน าเสนอ - ผูเ้รียนพดูน าเสนอเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของ
นกัเรยีนพรอ้มน าเพื่อนร่วมชัน้อภิปราย 10 คะแนน 

ครัง้ที่ 6  ปัญหาสงัคมปัจจุบนั – ศึกษาปัญหาสงัคมปัจจุบนัผ่านบทบรรณาธิการพรอ้ม
อภิปราย 1 

ครัง้ที่ 7  ปัญหาสงัคมปัจจุบนั – ศึกษาปัญหาสงัคมปัจจุบนัผ่านบทบรรณาธิการพรอ้ม
อภิปราย 2 

ครัง้ที่ 8  เรื่องสัน้สะทอ้นสงัคม – อ่านเรื่องสัน้สะทอ้นภาพลกัษณแ์ละค่านิยมที่มตี่อ
นกัการเมืองในสงัคมไทยพรอ้มอภิปราย+การบา้นเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องสัน้ 5 
คะแนน  

ครัง้ที่ 9  การพดูน าเสนอ – ผูเ้รียนพดูน าเสนอเกี่ยวกบัปัญหาสงัคมปัจจบุนัพรอ้มแสดง
มมุมอง ความคิดเหน็ต่อปัญหาสงัคมดงักล่าว 

การเก็บคะแนน (30%) 
1. การพดูน าเสนอ 2 ครัง้ (ความยาว 5 นาท)ี 20  คะแนน 
2. Quiz ค าศพัท ์1 ครัง้ 5 คะแนน 
3. การฟังเรื่องสัน้ 5 คะแนน 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 

อ.ขวัญชนก 

ครัง้ที่ 1 

ภาษาไทย 4 ภาค - ความรูเ้กี่ยวกับลักษณะของภาษาไทยที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคหลัก 

ลกัษณะเบือ้งตน้ของเสียงและค าศัพทท์ี่ควรรูจ้กัในภาษาถิ่น (Dialect) นั้น ๆ และทดลองฟังเสียง

ของผูบ้อกภาษา (native speaker) ในสื่อต่าง ๆ (ไม่มีการเก็บคะแนนในหวัขอ้นี)้ 

 

ครัง้ที่ 2 และ 3 

เพลงกบัสงัคมไทย – ศึกษาลกัษณะของภาษาและกลวิธีในการน าเสนอความคิดในเพลงประเภท

ต่าง ๆ แนวทางการวิเคราะหแ์ละแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ฝึกวิเคราะหภ์าษาและแนวคิด

ต่าง ๆ ในเพลงจากกิจกรรมฝึกปฏิบตัิในหอ้งเรียน 

 

การเก็บคะแนน (10%) 

1. การเขียนวิเคราะหเ์พลง (10%) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
อ.ดนัย 

ครัง้ที่ 1  1.1  ขอ้มลูประชากรของไทย – การศึกษาขอ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัประชากรของไทย 

1.2 คนต่างวยั/คนต่างรุ่น – การศึกษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัสงัคมคนต่างวยั/คน
ต่างรุ่นของไทยทัง้ในระดบัมหพัภาคและระดับจุลภาค ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
กบัความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การเมือง และวฒันธรรม 

ครัง้ที่ 2 การเขียนบรรยายและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

ครัง้ที่ 3 บุคคลส าคญัชาวไทย – การศึกษาตวัอย่างบุคคลส าคญัและบุคคลตน้แบบชาวไทย เพื่อ
พฒันาการอ่านและการเขียนเรื่องแนวชีวประวตัิอย่างย่อ 

 

การเก็บคะแนน 30 คะแนน (คิดเป็น 10% ของคะแนนทัง้หมด) 

1. การตอบค าถามจากเรื่องที่ก าหนดให ้(10 คะแนน) 

2. การเขียนบรรยายและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ (10 คะแนน) 

3. การเขียนแนะน าประวตัิบุคคลส าคญั (10 คะแนน) 

 

 




