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Coourses in Thai
T as a Fooreign Language
Course code TFL (025)
ม.ทปท. 101 ภาษาไททยในชีวิตประะจําวัน 1 3(33-0-6)
Thai in Everyday Life 1
TFL 101
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ภาษาไทยยเบื้องต้นเพื่อการสื
ก ่อสารในชีวิติ ประจําวันในน
สถานการรณ์ต่าง ๆ ควาามรู้เบื้องต้นเกีกี่ยวกับวัฒนธรรรมและ
มารยาทไไทย เน้นทักษะะการฟัง การพูพูด ฝึกการอ่าน และ
การเขียน อักษรไทย คํา วลี ประโยคแและข้อความขนนาดสั้น
Basic Thaai for everydayy communicattion in various
situationss, introduction to Thai culture and mannerrs,
focus on listening, speaaking, readingg and writing TThai
alphabet,, words, phrasses, and shortt messages.
ม.ทปท. 102 ภาษาไททยในชีวิตประะจําวัน 2 3(33-0-6)
TFL 102 Thai in Evveryday Life 2
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 101 หรือตามมความ
เห็นชอบ
บของสาขาวิชชา
ภาษาไทยยเพื่อการสื่อสาารในชีวิตประจํจําวันในสถานกการณ์
ต่าง ๆ กการสนทนาเกี่ยวกับภูมิหลัง ครอบครั
ค
ว เมืออง และ
ประเทศ ชชั้นเรียนและเพืพื่อน อาหาร ผลลไม้ ราคา ปริมมาณ
และรสชาาติ การท่องเที่ยว
ย การพักผ่อน และกีฬา
สิ่งแวดล้ออม สุขภาพ แลละการรักษาพยยาบาล อ่านแและเขียน
สํานวน ข้้อความ ประโยยคและย่อหน้า ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมมและประเพณี
ณีที่สําคัญของไไทย การอ่านแและการ
เขียนภาษษาไทยที่ซับซ้อนขึ
น ้น เน้นการฟัฟัง การพูด การรอ่าน
และการเขีขียนภาษาไทย ศัพท์และสํานวนไทย
น
การเขีขียน
ประโยคแและเรียงความขขนาดสั้น
Thai for eeveryday com
mmunication in various situattions.
Conversaation about fam
mily backgrounnd, hometownn and
country, cclassroom andd friends, foodd, fruits, price,
number aand tastes, traavel, recreation and sports,
environm
ment, health annd cure. Reading and writinng
expressioons, phrases, sentences
s
andd paragraphs.
Knowledgge on Thai cullture and impoortant traditioons.
Reading aand writing more
m complex Thai,
T focus onn
listening, speaking, reaading and writting Thai wordds,
expressioons, idioms, seentences and short
s composi tion.

ม.ทปท. 201 การฟังและกการพูด
3(3-0-6)
ภาษาไทย 1
TFL 201 Listening and Speaking Thhai 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ทปท. 1022
หรือตามควาามเห็นชอบขอองสาขาวิชา
การฟังและกาารพูดภาษาไทยยโดยเน้นความมเข้าใจ
ในการฟัง การจับใจความสํสําคัญ การแสดดงความคิดเห็น
ฝึกฟังการพูด การบรรยายภภาษาไทย และะการฟัง
ภาษาไทยจากกสื่อประเภทต่าาง ๆ การสนทนาโต้ตอบและะ
การอภิปราย เป็นภาษาไทยยอย่างง่าย ๆ
Listening andd speaking Thaai focusing on listening
comprehensioon, grasping mmain ideas, exxpressing
opinions, practice listening to conversatioon, lectures,
various media, responding and simple discussion.
d
ม.ทปท. 2022 การฟังและะการพูด
3(3-0-6)
ภาษาไทย 2
TFL 202 Liistening andd Speaking Thai 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ทปท. 2011 หรือ
ตามควาามเห็นชอบขอองสาขาวิชา
การฟังและกาารพูดภาษาไทยย โดยเน้นควาามเข้าใจ
ในการฟัง การจับใจความสํสําคัญ การฟังการสนทนา
ก
การบรรยายททางวิชาการ ข่าาว การอภิปราายขนาดสั้น
และการแสดงงความคิดเห็นวิ พากษ์วิจารณ
ณ์
Listening andd speaking Thaai focusing on listening
comprehensioon, grasping mmain ideas, unnderstanding
conversationss, academic leectures, news,, panel
discussions, criticisms,
c
andd making comm
ments.
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ม.ทปท. 203 การฟังและการพู
แ
ด
3(33-0-6)
ภาษาไททย 3
TFL 203 Listening and Speakinng Thai 3
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 202 หรือตามมความ
เห็นชอบ
บของสาขาวิชชา
การฟังแลละการพูดภาษาไทยที่ซับซ้อนและยาวมากขึ
น
ขึ้น
โดยเน้นคความเข้าใจในกการฟัง การจับใจความสํ
ใ
าคัญ
การฟังกาารสนทนา การรบรรยายทางวิวิชาการ ข่าว
การอภิปรรายขนาดยาว และการแสดงงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจจารณ์
Listening and speakingg longer and more
m complex Thai
focusing oon listening coomprehension,, grasping maain
ideas, unnderstanding conversations,
c
academic lecttures,
news, lonnger panel disscussions, criticcisms, and maaking
commentts.
ม.ทปท. 301 การอ่านและการเขี
น
ยน
3(33-0-6)
ภาษาไททย 1
a Writing Thai
T 1
TFL 301 Reading and
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.ทปท. 203 หรือตาามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
การเขียนอักษรไทย การรคัดลายมือ อัักษรสามหมู่
การประสสมอักษร การผัผันวรรณยุกต์ การสะกดการั
ก
นั ต์
แบบพิเศษษ การเขียนแลละการอ่านคํายืม การเขียนคําาพิเศษ
การเขียนตามคําบอก การเขี
ก ยนคํา วลีลี ข้อความ สํ านวน
และประโโยค การเขียนและอ่
น
านบันทึกประจํ
ก
าวัน ก ารเขียน
ร้อยแก้วแและการเขียนฉัฉันทลักษณ์ไทยยเบื้องต้น
Writing Thai alphabet, practice in cursive handwritting.
The threee class consonnants, alphabeet combinationns, tone
identificattion, special endings.
e
Readding and writinng
loanwordds, writing irreegular words. Dictation, wrriting
words, phhrases, expressions and senntences. Writting and
reading joournals, prosee, and simple Thai
T poetry.

ม.ทปท. 3022 การอ่านแลละการเขียน 3(3-0-6))
ภาษาไทย 2
TFL 302 Reading annd Writing Thhai 2
ห อตาม
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน มม.ทปท. 301 หรื
คววามเห็นชอบขของสาขาวิชา
การอ่านและเเขียนภาษาไทยยที่ซับซ้อน การรเขียนย่อหน้า
การเขียนเรียงความ
ง
การเขียยนแสดงความคิดเห็น
การเขียนบรรรยาย การเขียนนพรรณนา การรอุปมาอุปไมย
เปรียบเทียบ การเขี
ก ยนวิเครราะห์วิจารณ์ การเขี
ก ยน
รายงาน ประะเภท ลักษณะแและรูปแบบขอองฉันทลักษณ์
ไทย และการใใช้คอมพิวเตอรร์เพื่อพิมพ์และะสืบค้นข้อมูล
ภาษาไทย
Reading and writing more complex Thai. Writing
paragraphs, compositions-- expressive, explanatory,
e
descriptive, figurative, critiical, and analyytical. Report
writing. Typees, characteriststics and formss of Thai
poetry. Using computer foor typing and searching for
information inn Thai.
3(3-0-6))
ม.ทปท. 3033 การอ่านแลละการเขียน
ภาษาไทย 3
TFL 303 Reading
R
and Writing Thaai 3
เงื่อนไขวิชาที
ที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 302
3 หรือตาม
คววามเห็นชอบขของสาขาวิชา
การอ่านหนังสือพิมพ์ วารสสาร นิตยสาร หนั
ห งสือ
งานวิจัย และบทความวิชากการภาษาไทย การวิ
ก เคราะห์
รูปแบบโครงสสร้าง เนื้อหาแลละภาษาของงาานเขียนทั่วไป
และงานเขียนวิ
น ชาการภาษาไไทย การฝึกอ่านและฝึ
า
กเขียน
ภาษาเฉพาะแแบบ โดยเน้นงาานเขียนวิชากาาร
Reading Thai newspapers,, journals, maggazines,
books, researrches, and artticles. Analyzing the form,
structure, conntent, and lannguage in geneeral and
academic writings. Practicce in reading and
a writing
Thai using sppecific languagge structures associated
a
with academic writing.
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ม.ทปท. 311 ภาษาไททยเพื่อการท่องเที
อ ่ยว 3(33-0-6)
TFL 311
Thai forr Tourism
3 หรือตามมความ
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 303
เห็นชอบของสาขาวิชา
ศัพท์ สํานนวนและการสนนทนาว่าด้วยคความหมายและะ
ลักษณะขของอุตสาหกรรรมการท่องเทียว
ย่ และบทบาททของ
มัคคุเทศกก์ การแนะนําประวั
ป ติศาสตร์ท้ทอ้ งถิ่น สถานทีที่
ท่องเที่ยว โรงแรม สปา ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านขขายของ
ที่ระลึก พพฤติกรรมของนนักท่องเที่ยว การจั
ก ดรายการร
นําเที่ยว กการนําเที่ยว และการรายงานนผล
Vocabulaary, expressionns and conversation used foor
discussingg the meaningg and types off tourism businnesses
and the rroles of guidess. Introducing local history, tourist
sites, hottels, spas, resttaurants, food shops, souveenir
shops. Toourist behaviorr. Tour program managemeent,
conductinng tour groupss and reportingg.
ม.ทปท. 312 ภาษาไไทยธุรกิจ
3(33-0-6)
TFL 312
Business Thai
3 หรือตามมความ
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 303
เห็นชอบของสาขาวิชา
ศัพท์ สํานนวน และการสสนทนาเกี่ยวกับประเภทและลั
บ
ลักษณะ
ธุรกิจของงไทย กฎหมายยและระเบียบทีที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
การเงิน การธนาคาร การเจรจาทางงธุรกิจ สินค้า
หัตถกรรมม การนําเข้าและส่
แ งออก การจัดนิทรรศกการและ
การแสดงงสินค้า การบริหิ ารงานบุคคล
ค หนังสือทางงธุรกิจ
และการสืสื่อสารภาษาไททยในบริบททางงธุรกิจ
Vocabulaary, expressionns and conversation used foor
discussingg the types annd characterisstics of Thai buusiness.
Laws andd regulations concerning
c
bussiness, financee,
banking, business talkk , negotiationss, importing and
exportingg handicrafts. Merchandise exhibitions annd
shows. Personnel manaagement. Business documeents
and comm
munication in Thai in busineess contexts.

ม.ทปท. 3999 ระเบียบวิธีววิิ จัยภาษาไทยย 3(3-0-6)
ในฐานะภาษษาต่างประเทศ
reign Languaage Researchh
TFL 399 Thai as a Fore
Methodology
M
y
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ม.ท. 422 หรืรือตามความ
เเห็นชอบของสสาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานนเกี่ยวกับการวิวิจัย และระเบียบวิธีการวิจยั
ทางมนุษยศาสตร์ ลักษณะะของการวิจัยภาษาแม่
ภ
ภาษาที่สอง ภาษาต่
ภ
างประเท
เทศ และภาษาไไทยในฐานะ
ภาษาต่างประะเทศ การศึกษษาผลงานการวิวิจัยภาษาแม่
ภาษาที่สอง ภาษาต่
ภ
างประเท
เทศ และภาษาไไทยในฐานะ
ภาษาต่างประะเทศ ประเด็นกการศึกษาภาษษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประะเทศ ฝึกวิจัยยและเสนอผลงงาน
Basics of reseearch and ressearch methoddology in the
humanities. Characteristics
C
s of research on
o mother
tongue, second language, foreign languaage and Thai
as a foreign language. Stuudy of research on native
language, second languagee, foreign langguage and
Thai as a foreeign languagee. Topics in thhe study of
Thai as a foreeign languagee. Research practice
p
and
presentation.
3(3-0-6)
ม.ทปท. 411 การแปล 1
TFL 411 Translationn I
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 312 หรือตาม
คววามเห็นชอบขของสาขาวิชา
ประเภท ลักษณะของการแ
ษ
แปล และหลักการแปล
ก
การแปลข้อความ บทสนทนนา เอกสารทั่วไป
ไ
และเอกสารททางธุรกิจ การรแปลวรรณกรรรม : นิทาน
สอนใจ นิทานน เรื่องสั้น แลละนวนิยาย
Types, translation characteeristics and prrinciples of
translation. Translating
T
phhrases, conversations,
general and business docuuments. Literatture
translation: faables, tales, shhort stories annd novels.
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ม.ทปท. 412 การแปล 2
3(33-0-6)
TFL 412
Translaation 2
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน ม.ทปท. 411 หรือตามมความ
เห็นชอบ
บของสาขาวิชชา
หลักการ ประเภท เทคคนิคและวิธีการรแปลแบบฉับพพลันและ
การแปลสสรุปความ การรแปลการพูด การสนทนา
การบรรยยายทั่วไป การรแปลการสัมมนาและการปรระชุม
ทางวิชากการ การเป็นลาม
ล่
Principless, types, technniques and meethods of
simultaneeous and conssecutive translaation. Translaation of
speechess, conversationns and lecturees. Translationn for
academicc seminars andd conferencess. Being an
interpreteer.
ม.ทปท. 499 การสัมมนาภาษาไทย
ม
ยในฐานะ 3(33-0-6)
ภาษาต่างประเทศ
า
TFL499 Seminar onn Thai as a Foreign
F
Langguage
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.ทปท. 399
ศึกษาและะสัมมนาประเด็ด็นปัญหาเกี่ยวกั
ว บภาษาไทยใในฐานะ
ภาษาต่างงประเทศ
Study and seminar on problems in Thai
T as a foreiggn
languagee.

