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Intensive Thai IX
Course Syllabus 
__________________________________________

- 

- 

Thai 9  (Selected topics on "Thai Culture")
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 
culture.

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 culture

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%

30%
35%
5%
5%



วิธีการเรียนการสอน      
บรรยายและปฏิบัติ    (จ านวนช่ัวโมง)   
การเรียนปกติในหอ้งเรียน 1 วนั 1 คาบ 3 ชั่วโมง 
 
วนับรรยายและปฏิบตัิ   30 วนั (90 ชั่วโมง) 
กิจกรรมนอกเวลา  (10 ชั่วโมง) 
 
อบรมภาษาและวัฒนธรรม 
หวัขอ้  ปรทิศันส์งัคมไทยก่อนสมยัใหม่  
ค าอธิบาย การศกึษาพฒันาการทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของดินแดนในประเทศ

ไทยปัจจบุนั พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาของประวตัิศาสตรก์่อนสมยัใหม่ 
(Premodern History) 

  - สงัคมก่อนประวตัิศาสตรใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพืน้ทวีป 
- ขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบัที่มาของคนไทย 
- อารยธรรมส าคญัในดินแดนไทยก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 
- อาณาจกัรอยธุยา 
 

เนือ้หาและหัวข้อทางภาษาทีเ่รียน 
๑) วัฒนธรรมความเช่ือ  

ศกึษาเรื่องการเชื่อถือโชคลาง ภาพยนตรส์ะทอ้นความเชื่อ ฯลฯ 
๒) วัฒนธรรมอาหารและศิลปวัฒนธรรมไทย  

ศกึษาแวดวงค าศพัทท์ี่เก่ียวกบัอาหารและการประกอบอาหารไทย ทัง้อาหารคาวและ
อาหารหวานรวมทัง้อาหารแต่ละภาค งานศิลปะไทยช่างสิบหมู่ ฯลฯ 
๓) ประวัติศาสตรท้์องถิน่ 

เมื่อกลา่วถึงวฒันธรรมไทย คนสว่นมากมกัหมายถึง ประเทศไทยซึ่งมี ๔ ภาค ไดแ้ก่ 
ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัง้สิน้ ๗๗ จงัหวดั และใน



การศกึษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ก็มกัจะศกึษาศิลปะและวฒันธรรมของแต่ละภาคหรือแต่ละจงัหวดั 
โดยมีคนเป็นองคป์ระกอบและประวตัิศาสตรท์ี่เป็นเพียงพืน้หลงั (background) 

ในการศกึษาวฒันธรรมครัง้นี ้จะชีใ้หเ้ห็นถึงประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินท่ีมีชีวิต (living local 
history) ในระดบัต่างๆ คอื ภมูิภาค ชมุชนและชีวิต โดยเลือกจงัหวดัสโุขทยัเป็นกรณีศกึษา 
๔) วัฒนธรรมกับงานวรรณกรรมไทย 

ศกึษาวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาและความคิดที่สะทอ้นผ่านวรรณกรรมไทย 
๕) วัฒนธรรมบันเทงิ 
 ศกึษาลกัษณะความบนัเทิงแบบต่างๆ ของไทย ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รว่มพดูคยุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหเ์ก่ียวกบัปรากฏการณค์วามบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย
ปัจจบุนั 
๖) ประเพณีทีเ่ก่ียวข้องกับชีวิต 
 ประเพณีต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทยตัง้แต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น ประเพณีแต่งงาน พิธี
ศพ ฯลฯ 
 
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 วัฒนธรรมความเช่ือ / วฒันธรรมอาหารและศิลปวัฒนธรรมไทย 

อ.เกณกิา 

 

 ครัง้ที่ 1-3  ศึกษาเรื่องความเชื่อถือโชคลางต่างๆ ของคนไทยในอดีต ผ่านเอกสารประกอบ            
การเรียนเรื่อง 60 ความเชื่อโบราณทีค่นไทยควรรู ้และชมโฆษณาที่สะทอ้นความเชื่อ พรอ้มทัง้   
พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เกีย่วกบัความเชื่อที่ไดอ่้านและไดช้ม 

ครัง้ที่ 4-5    ชมภาพยนตรท์ี่สะทอ้นการผสมผสานความเชื่อทัง้ความเชือ่ทางศาสนา         
ความเชื่อทอ้งถิน่ และความเชื่อโบราณ (ภาพยนตรเ์รื่อง 5 แพร่ง ตอน หลาวชะโอน) 

 ครัง้ที่ 6-8    วฒันธรรมอาหารการกินของคนไทย 

ศึกษาแวดวงค าศพัทท์ีเ่กี่ยวกบัอาหารและการประกอบอาหารไทย ทัง้อาหารคาวและอาหาร 
หวานรวมทัง้อาหารแต่ละภาค 

ครัง้ที่ 9      การพดูน าเสนอ เรื่อง วฒันธรรมความเชื่อ 

ครัง้ที่ 10    ส านวนไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อ อาหารและงานศิลปะ 

ครัง้ที่ 11    ความหมายและความเป็นมาของงานศิลปะไทยโบราณ “ชา่ง 10 หมู่” 

ครัง้ที่ 12   การพดูน าเสนอ เรื่อง วฒันธรรมอาหารหรือส านวน 

  

การเก็บคะแนน (40%) 
1. การเขียนและการพดูน าเสนอเรื่องวฒันธรรมความเชื่อ (15%)  

 2.   การเขียนและการพดูน าเสนอเรื่องวฒันธรรมอาหารหรือส านวน (15%) 
 3.   การฟังเรื่องอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค (5%) 
 4.   การฟังเรื่องขา้วในส านวนไทย (5%) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ ประวัติศาสตรท้์องถ่ิน / สุโขทัย 

อ.กีรติคุณ 
 

ครัง้ที่ 1   ชมวิดิทศัน ์เทีย่วไทยไม่ตกยุค ตอน สโุขทยั  
บรรยายความเขา้ใจเกี่ยวกบัสโุขทยัของคนทั่วไป 
ศิลาจารกึ หลกัที่ ๑ 
 
ครัง้ที่ 2   การอ่านประวตัิศาสตรเ์รื่องสโุขทยัในกรอบ ภูมิวฒันธรรม นิเวศวฒันธรรม ชีวิต
วฒันธรรม 
 
ครัง้ที่ 3   สโุขทยัศนูยก์ลางทางการคา้และศาสนา (๑) 
 
ครัง้ที่ 4   สโุขทยัศนูยก์ลางทางการคา้และศาสนา (๒) 
 
ครัง้ที่ 5   การสรา้งประวตัิศาสตรส์โุขทยัแนวชาตินยิม 

การเก็บคะแนน (15%) 
1. การบา้นการเขยีน (10%) 
2. การพดูในชัน้เรียน (5%) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ วฒันธรรมบันเทิง 

อ.ขวัญชนก 
 

ครัง้ที่ 1   วฒันธรรมบนัเทิงดัง้เดิมของไทย: หลวงและราษฎร ์
 ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวขอ้งกับความบันเทิงในสังคมไทยสมัยก่อน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ได ้คือ วฒันธรรมบนัเทิงแบบราชส านัก และวัฒนธรรมบันเทิง
แบบชาวบา้น เพื่อเขา้ใจรูปแบบและลกัษณะที่แตกต่างกนัของวฒันธรรมบนัเทิงดัง้เดิม และศึกษา
โครงสรา้งการน าเสนอ (presentation structure) ที่มีล  าดบัขัน้และการอธิบายขยายความ 
 
ครัง้ที่ 2  วฒันธรรมบนัเทิงในวิถชีีวิตทอ้งถิน่: คน นา กีฬา การละเลน่ 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีความบันเทิงของท้องถิ่น ที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของสังคม
การเกษตร ซึ่งเป็นรูปแบบการประกอบอาชีพหลักของสังคมไทย เพื่อเขา้ใจรูปแบบของความ
บันเทิงประเภทต่าง ๆ และหนา้ที่ของความบันเทิงเหล่านั้นที่มีต่อคนในสังคมการเกษตร รวมถึง
ฝึกฝนการเขียนโครงสรา้งตามล าดบัขัน้ตอน เพื่อช่วยจดัล าดบัความคิดในการน าเสนอ 
 
ครัง้ที่ 3  วฒันธรรมบนัเทิงสมยัใหม่  
 คติชน-คน-บนัเทงิ: ความคิด คน ชุมชน ความบนัเทิงที่มีอยู่ หายไป และเกิดใหม่ 
 ศึกษาเกี่ยวกบัความเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมบันเทิงที่เกิดขึน้จากรูปแบบของสงัคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจารยจ์ะน าเสนอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสังคมไทยเป็นหลัก และ
ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมชัน้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัสังคมและวฒันธรรมของตนเอง พรอ้มทั้ง
ใหผู้ร้่วมชัน้เรียนฝึกการพดูน าเสนอตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้
 
การเก็บคะแนน (10%) 
 1. การพดูน าเสนอ (10%) 
 
การคืนชิน้งาน และแจง้คะแนน 
 
คะแนนจะแจง้โดยการอปัเดตผ่าน google classroom ส่วนชิน้งานและความคิดเหน็เพิ่มเติมจาก
อาจารยจ์ะส่งคนืทางอีเมลรายบุคคล ภายใน 3 วนัหลงัครบก าหนดส่งงาน 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับชวีิต 

อ.ดนัย 

ครัง้ที่ 1  การศึกษาเรื่องประเพณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกิด และการศึกษาเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความเจ็บป่วย การเยีย่มผูป่้วย ส านวนภาษาที่ใชใ้หก้ าลงัใจ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝน
ทกัษะการอ่านผ่านบทอ่านขนาดสัน้ 

ครัง้ที่ 2 การศึกษาเรื่องประเพณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัที่อยู่อาศยัหรือที่ท างาน และการฝึกฝนทกัษะ  
การเขียนย่อหนา้แนวอธิบาย โดยก าหนดหวัขอ้เกี่ยวกบัสิ่งของและสญัลกัษณท์าง
วฒันธรรม  

ครัง้ที่ 3 การศึกษาเรื่องประเพณีและขอ้ปฏิบตัิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแต่งงาน บตัรเชญิงานแต่งงาน 
ส านวนภาษาที่ใชอ้วยพรในการแต่งงาน 

ครัง้ที่ 4  การศึกษาเรื่องการบวชกบัสงัคมไทย ประเพณีและขอ้ปฏิบตัิเบือ้งตน้เกี่ยวกบัการบวช 
บตัรเชญิงานอปุสมบท และส านวนภาษาที่ใชใ้นโอกาสอปุสมบท 

ครัง้ที่ 5 การศึกษาประเพณีและขอ้ปฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการตาย ส านวนภาษาที่ใชแ้สดงความ
เสียใจ ประกาศข่าวมรณกรรม (obituary) 

ครัง้ที่ 6 การทดสอบประเมินความรูแ้ละสรุปการเรียนการสอน 

การเก็บคะแนน 40 คะแนน (คิดเป็น 20% ของคะแนนทัง้หมด) 
1. แบบฝึกหดัเรื่องย่อหนา้แนวอธิบาย (5 คะแนน) 
2. การเขียนย่อหนา้แนวอธิบาย (10 คะแนน) 
3. การทดสอบแบบปรนยั (multiple-choice test) เรื่องการสะกดค า ค าศพัทแ์ละส านวน 

และความรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมที่ไดเ้รียนไป (25 คะแนน) 
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เน้ือหาและค าอธิบาย 
หัวข้อ วัฒนธรรมกบังานวรรณกรรมไทย    

อ.ปริญญา 
 

ครัง้ที่ 1   ฝึกทกัษะการอ่านวรรณคดีไทยอย่างง่ายเพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะภาษาที่ใช ้และค่านิยม
ความคิดที่สะทอ้นผ่านงานวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ (ตอนก าเนิดนนทก)  
 
ครัง้ที่ 2   ฝึกทกัษะการอ่านเรื่องสัน้ไทยอย่างง่ายเพื่อใหเ้หน็ถึงลกัษณะภาษาทีใ่ช ้และค่านิยม
ความคิดที่สะทอ้นผ่านเรื่องสัน้ เรื่อง หมนุไปตามลมปาก  
 
ครัง้ที่ 3   ฝึกทกัษะการฟังเรื่องตลกขบขนัเพื่อใหเ้หน็วฒันธรรมความข าขนัแบบไทยในการแสดง
จ าอวดเรื่อง ขุนชา้งขนุแผน 
 
 ครัง้ที่ 4   การพดูน าเสนอในชัน้เรียน 
 
การเก็บคะแนน (15%) 
1. การบา้นการเขยีนจากหวัขอ้วรรณคดีไทย (5%) 
2. การพดูน าเสนอ (10%) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




