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สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 กับ ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ 

 

  คณะศิลปศาสตร์ ได้มกีารจัดหลักสูตรด้านภาษาไทย โดยใช้ช่ือวา่ การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่

สอง เมื่อปีการศกึษา 2551 เป็นหลักสูตรเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชาวจนีโดยตรง ซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตไิด้ท าความตกลงกับมหาวิทยาลัยในมณฑลตา่งๆ ของประเทศจนี 

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้

ภาษาเป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในบริบทของสังคมไทยทั้งด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียนตลอดจนมุ่งให้ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาที่สองในการ

ประกอบอาชีพและการศกึษาต่อในระดับสูง จากที่ผ่านมานักศึกษาชาวจนีได้รับความช่ืนชมและประสบ

ความส าเร็จในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก จงึท าให้มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน

ภาษาไทยใหก้ับนักศึกษาชาวต่างชาติสนใจที่จะมาศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

 ดังนัน้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยประสบการณแ์ละถ่ายทอดความรู ้คณะจงึกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง” ใหก้ับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 1 อาคารอ านวยการ  
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ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์  

บูรณะกร 

 

การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ได้ท าการเปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี ศศ.บ. การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และปริญญาโท ศศ.

ม. การสื่อสารภาษาไทยเปน็ภาษาที่สอง ให้กับนักศึกษาชาวจีน เมื่อปี 2551 

ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักศกึษาปริญญาตร ีได้ท าการพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านวรรณกรรม เรียนรู้วรรณคดี ศกึษา

เรียนรู้วถิีชวีิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย ฝกึงานที่หนว่ยงานในประเทศไทย การ

เรียนทักษะการสื่อสาร 1. การฝึกทักษะการฟัง ฟังแมค่้าขายของ การฟัง/ดู

ภาพยนตรไ์ทยและละครไทย ดูโฆษณาไทย 2. ทักษะการพูด พูดกับอาจารย์

สอนภาษาไทย พูดกับเพื่อนคนไทย พูดกับแมค่้าคนไทย แขง่ขันพูดสุนทรพจน์ 

ร้องเพลงไทย 3. การฝึกทักษะการอา่น อ่านนิทานไทย อ่านวรรณกรรมไทย 4. 

การฝึกทักษะการเขียน เขียนบันทึกประจ าวัน เขียนโปสการ์ดถึงเพื่อน เขยีน

เรียงความ 5. การเรียนวรรณคดีไทย สังขท์อง พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน 

อิเหนา สื่อวรรณคดีไทยในรูปแบบสื่อสมัยใหมตัวอย่างสื่อมัลติมเีดีย

ประกอบการสอนวรรณคดีไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 6. การเรยีนวัฒนธรรม

ไทย มวยไทย ร าไทย เล่านิทานให้นักเรียนไทยฟังที่โรงเรียน การเข้าร่วม

กิจกรรมในมหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักศกึษาชาวจีน ผูกข้อมอืรับขวัญ

นักศึกษาชาวจนี กิจกรรมเดินแบบแฟช่ันผา้ไทย โครงการประดษิฐ์กระทง 

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการวันภาษาไทย โครงการร้อยรักจักสาน 

โครงการกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ไทย-จีน ทัศนศกึษาวัดโพธิ์ อยุธยา หัวหนิ 

นักศึกษาจนีเข้าร่วมงานกีฬา กิจกรรมประกวดสุนทรพจนภ์าษาไทย  
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อาจารย์ ดร. พัชรินทร์  
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หลักสูตรปริญญาโท การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เน้นการ

ศึกษาวิจัย ด้านการใชภ้าษาไทย การอา่นวรรณกรรมไทย วัฒนธรรมจีนใน

ประเทศไทย การเปรียบเทียบวัฒนธรรมในประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี หมวดหมู่งานวิจัยของนักศกึษา (ที่ท าแล้ว) 1. การ

เปรียบเทียบไทย-จีน (ด้านวัฒนธรรม) 2. วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย 3. 

วรรณกรรมไทย 3.1 ภาพสะท้อนคนไทยเชือ้สายจนีในวรรณกรรมไทย 3.2 

วรรณกรรมไทย 4. การเปรียบเทียบด้านภาษาไทย-ภาษาจนี  

โครงการเก็บข้อมูลภาคสนามตลาดน ้าบางน า้ผึ้ง ตลาดน ้าท่าคา ตลาดริมน ้า

จันทบูรณ์ หมูบ่้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี หุบเขาวง จ.สุพรรณบุรี อ.วังน า้

เขียว จ.นครราชสีมา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตลาดต้าน าบ้านต้นตาล จ.สระบุรี 

แตง่ชุดไทย หม่สไบ ไปน าเสนอบทความวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.

ล าปาง  

คณาจารย์สาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

ถ่ายทอดวิธีการและ

ทักษะการสอน 

การฟัง เน้นการฝึกในห้องเรียน ฝึกฟังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรียน
วิชาการท าอาหาร ให้นักศึกษาออกไปฟังการซื้อขาย จ าหน่ายสินค้ารอบๆ 
มหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เช่น ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง เพ่ือไปดูการท าอาหาร 
ให้ชาวบ้านเล่าถึงวิธีการท าอาหารและจ าหน่าย การฟัง-ดูภาพยนตร์ไทย ทีเ่ป็นหลัก 
คือ เรื่องอยู่กับก๋ง และดูโฆษณาไทย  
การพูด พูดกับอาจารย์ภาษาไทย เพ่ือนคนไทยและแม่ค้าคนไทย แข่งขันพูดสุนทร
พจน์ที่จัดทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ฝึกและร้องเพลงไทยใน
รายวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการแสดง  
การอ่าน ฝึกการอ่าน อ่านนิทานไทย อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อ่านข่าว 
บทความ โฆษณาจากหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษา
จัดท าคลิปวีดิทัศน์ ฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว 
การเขียน ฝึกเขียนบันทึกประจ าวัน เขียนโปสการ์ดถึงเพ่ือน เขียนเรียงความ เขียน
ร้อยกรอง  
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คณาจารย์สาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

ถ่ายทอดวิธีการและ

ทักษะการสอน 

วัฒนธรรมไทย เน้นการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อยู่ในวรรณคดีออกมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน  เรียนรู้วรรณคดีผ่านสื่อมัลติมีเดีย พาไปดูหุ่นละครเล็ก 
บ้านหุ่นศิลปินคลองบางหลวง ดูโขนของสมเด็จพระนางเจ้า เรียนร าไทยจากอาจารย์
ที่ศูนย์วัฒนธรรม เข้ารับการปฐมนิเทศ ผูกข้อมือรับขวัญ การแต่งกายผ้าไทย เข้า
ร่วมงานสงกรานต์ โครงงานประดิษฐ์กระทง โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เล่น
ละครร่วมกับนักศึกษาไทย เรียนการสานหมวก การแข่งกีฬา การท่องเที่ยวใน
รายวิชาภาษาไทยกับการท่องเที่ยว พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ วัดโพธิ์ ดูช้าง และ
ร่วมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านไทย กีฬาทั่วไปและเป็นเชียร์ลีดเดอร์  
สื่อและเทคนิคการสอน ใช้สื่อที่เป็นภาพส่วนใหญ่ บางครั้งมีค าบรรยายทั้งภาษาไทย
และภาษาจีน รวมทั้งพูดอธิบายเป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หากมี
นักศึกษาท่ีภาษาไทยยังไม่เก่งก็จัดสอนเสริมนอกเวลา   

 
สรุปองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 

 

 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารฟัง-พูด-อ่าน-เขียนเป็นหลัก รวมถึงวรรณกรรม 
และวรรณคดี การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม และการฝึกงานในหน่วยงานประเทศไทย  
  ทักษะการฟัง เน้นการฝึกในห้องเรียน ฝึกฟังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรียนวิชาการท าอาหาร  
ให้นักศึกษาออกไปฟังการซื้อขาย จ าหน่านสินค้ารอบๆ มหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เช่น ตลาดน้ าบาง
น้ าผึ้ง เพ่ือไปดูการท าอาหาร ให้ชาวบ้านเล่าถึงวิธีการท าอาหารและจ าหน่าย การฟัง-ดูภาพยนตร์ไทย ทีเ่ป็นหลัก 
คือ เรื่องอยู่กับก๋ง และดูโฆษณาไทย  
  ทักษะการพูด พูดกับอาจารย์ภาษาไทย เพ่ือนคนไทยและแม่ค้าคนไทย แข่งขันพูดสุนทรพจน์ทีจ่ัดทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ฝึกและร้องเพลงไทยในรายวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการแสดง  
  ทักษะการอ่าน ฝึกการอ่าน อ่านนิทานไทย อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อ่านข่าว บทความ โฆษณา
จากหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาจัดท าคลิปวีดิทัศน์ ฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว 
  ทักษะการเขียน ฝึกเขียนบันทึกประจ าวัน เขียนโปสการ์ดถึงเพ่ือน เขียนเรียงความ เขียนร้อยกรอง   



  วัฒนธรรมไทย เน้นการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อยู่ในวรรณคดีออกมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน  
เรียนรู้วรรณคดีผ่านสื่อมัลติมีเดีย พาไปดูหุ่นละครเล็ก บ้านหุ่นศิลปินคลองบางหลวง ดูโขนของสมเด็จพระนางเจ้า 
เรียนร าไทยจากอาจารย์ที่ศูนย์วัฒนธรรม เข้ารับการปฐมนิเทศ ผูกข้อมือรับขวัญ การแต่งกายผ้าไทย เข้าร่วมงาน
สงกรานต์ โครงงานประดิษฐ์กระทง โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เล่นละครร่วมกับนักศึกษาไทย เรียนการสาน
หมวก การแข่งกีฬา การท่องเที่ยวในรายวิชาภาษาไทยกับการท่องเที่ยว พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ วัดโพธิ์ ดูช้าง 
และร่วมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านไทย กีฬาทั่วไปและเป็นเชียร์ลีดเดอร์  
  สื่อและเทคนิคการสอน ใช้สื่อที่เป็นภาพส่วนใหญ่ บางครั้งมีค าบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาจีน รวมทั้ง
พูดอธิบายเป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หากมีนักศึกษาที่ภาษาไทยยังไม่เก่งก็จจัดสอนเสริมนอก
เวลา   
 

  ภาพกิจกรรมบันทกึการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการท าผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดไีปใช้ในการท าผลงานทางวชิาการ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก  สุนทรธัย 
  2. อาจารย์ ดร. พัชรินทร์   บูรณกร 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย ์ ชูเดช 
  4. อาจารย์ ดร. อิมธิรา   อ่อนค า 
  5. อาจารย์ ดร. จันทร์สุดา  ไชยประเสริฐ  
  6. อาจารย์ วิไล    ธรรมวาจา 
  7. อาจารย์ วชิรา   เจริญจิตร์  
  8. อาจารย์ นริศรา   เกตวัลห์ 
  9. อาจารย์ หนานหนาน 
  10. อาจารย์ ชานนท์  
  11. อาจารย์ ฤทธิชัย    เตชะมหัทธนันท์  
  12. คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ 9 ท่าน  

 

รายชื่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 

คุณเอื้อ อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ บูรณะกร  

คุณอ านวยและพิธีกร อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ บูรณะกร 

คุณประสานภายใน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช  

คุณประสานภายนอก อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ บูรณะกร 

คุณกิจ “หลัก” อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ บูรณะกร 

คุณกิจ “ร่วม”  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ชูเดช 

อาจารย์ ดร. อมิธิรา   อ่อนค า 

อาจารย์ ดร. จันทร์สุดา            ไชยประเสริฐ  

อาจารย์ วไิล    ธรรมวาจา 

อาจารย์ วชิรา             เจรญิจิตร์  

อาจารย์ นริศรา   เกตวัลห์ 

อาจารย์ หนานหนาน 

อาจารย์ ชานนท์  

อาจารย์ ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์  



คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 

ท่าน 

คุณลิขิต ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช 

การจัดการทั่วไป อาจารย์ ดร. พัชรนิทร์ บูรณะกร 

เลขาโครงการฯ  อาจารย์ สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล  

 


