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지난 2008년 태국 교육부 기초교육위원회가 한국어를 태국 중등학교 제2외국어로 공식 채택한 이후, 한국                

교육부는 태국 교육부와 협력하여 더 많은 태국 중등학교들이 한국어를 가르치고, 더 잘 가르칠 수 있도록 다양한 프로젝트를 

진행해 왔습니다.

2011년부터 한국인 한국어 교사를 매년 50여 명씩 태국 현지 학교에 파견해 왔고, 2014년부터 태국인 한국어 

교원 140여 명을 양성했습니다. 그 밖에 한국어 채택교 한국어 집중 캠프, 태국 학생 한국어 말하기 대회 등 각종 대회를 

운영하여 태국 중등학교의 한국어 교육의 질적, 양적 성장을 위해 많은 노력을 했습니다.

이번에 전 6권으로 발간되는 한국어 교과서 또한 한국과 태국 양국 정부가 협력한 결과이며, 태국 최초의                  

중등학교용 한국어 교과서라는 큰 의미가 있습니다. 태국 교육부 기초교육위원회는 한국어 교육과정 개발위원회를 구성하여 

‘태국 중등학교 표준 한국어 교육과정’을 개발하였고, 태국한국교육원에서는 한국과 태국의 한국어 교육 전문가들로                         

집필진을 구성하여 교재를 집필하였습니다.

교재 개발 초기 단계부터 마무리까지 연구진, 집필진, 감수진 등 백여 명이 넘는 한국과 태국의 한국어 교육              

전문가 분들이 참여해 주셨습니다. 함께한 주신 분들의 관심과 열정이 없었다면 한국어 교과서 발간이라는 큰 결실을            

맺지 못했을 것입니다. 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다.

끝으로, 교과서 집필과 발간 작업을 지원해 주신 한국 교육부와 외교부, 태국 교육부 기초교육위원회, 이화여자대학교 

언어교육원에 진심으로 감사드립니다. 이번 한국어 교과서 발간을 계기로 태국 중등학교 한국어 교육이 더 높은 단계로  

도약할 수 있기를 기대합니다.    
 2018. 3. 26.

	 태국한국교육원

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศไทย บรรจกุารสอนวชิาภาษาเกาหลเีป็นภาษาต่างประเทศทีส่องในระดบัมธัยมศกึษา หลงัจากนัน้กระทรวง
ศึกษาธิการของเกาหลีและไทย ได้ร่วมมือกันด�าเนินโครงการมากมาย เพื่อเพิ่มจ�านวนโรงเรียนที่เปิดสอนภาษา
เกาหลีในระดับมัธยมศึกษา และด�าเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลี ได้ส่งครูชาวเกาหลีมาสอน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย จ�านวน 50 คนเป็นประจ�าทุกปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้มอบทุนศึกษาด้าน
การสอนภาษาเกาหลีแก่ครูชาวไทย รวม 140 คน นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันต่าง ๆ มากมายในประเทศไทย            
เช่น การจัดค่ายภาษาเข้มข้น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ทั้งทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้การเรียนการสอน      
ภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาของไทยเติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

การจัดท�าแบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ  
และมคีวามส�าคญัยิง่นกั เนือ่งจากเป็นแบบเรยีนภาษาเกาหลใีนระดบัมธัยมศกึษาเล่มแรกของไทย ทีส่พฐ. ได้ตั้ง           
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา โดยจัดท�าเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาเกาหลี และ 
ศนูย์การศกึษาภาษาเกาหลปีระจ�าประเทศไทย ได้เชญิคณะอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาเกาหล ีทัง้ไทยและเกาหลี 
มาร่วมกันเขียนแบบเรียนภาษาเกาหลีชุดนี้

ในการจัดท�าแบบเรียนภาษาเกาหลีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลี ทั้งจากประเทศ 
ไทยและเกาหลีมากมาย ประกอบไปด้วยคณะวิจัย คณะผู้เขียน และคณะผู้ตรวจทาน หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากทุก ๆ ท่าน คงไม่เกิดแบบเรียนภาษาเกาหลีชุดนี้ขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง 

สุดท้าย ขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี, สพฐ.   
กระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศไทย และสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา ทีช่่วยสนบัสนนุการจดัท�าแบบเรยีนชดุนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบเรียนนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างก้าวหน้าไปอีกขั้น 
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 ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำาประเทศไทย

คÓนÓผู้เขียน



คÓนิยม

태국은 한국과 멀지만 또 가까운 나라입니다. 지리적으로 멀지만 역사적 관계가 있었고, 정치, 경제, 사회, 문화 

다방면의 교류가 이루어지는 가까운 나라이기 때문입니다. 이 책은 장차 태국의 주역이 될 여러분에게 소중한 자산이 될 

한국어를 효과적으로 학습할 수 있도록 각고의 노력을 기울여 집필되었습니다. 이 책의 특징을 보면 다음과 같습니다. 

첫째, 이 책은 태국 교육부가 지향하는 제2외국어로서의 한국어 교육과정의 목표와 주제인 ‘의사소통을 위한  

언어, 언어와 문화의 관계, 언어와 다른 과목의 관계, 언어와 사회, 세상과의 관계’에 부합하는 내용들로 구성되었습니다. 

이 책으로 공부하는 학생들은 한국어를 통해 한국 사회와 문화를 배우고 이해하며 소통할 수 있게 될 것입니다. 

둘째, 이 책은 태국의 한국어학과 교수님들과 한국의 이화여대 언어교육원 한국어교육부 한국어 교재 전문가 

선생님들이 함께 집필하였습니다. 그리하여 태국 중등학교의 상황에 맞춘 교과 내용을 제공하면서도 일반 한국의 언어 

문화를 충분하게 다루어 줌으로써 교실 밖에서 학습하는 학생들에게도 유익한 구성을 가지게 되었습니다.

셋째, 이 책은 특별히 최신의 의사소통 중심 교수법과 과제 중심 교수법을 접목하여, 흥미롭고 실용적인          

활동들을 제공합니다. 이 책으로 공부하는 학생들은 말하고 듣고, 읽고 쓰는 생생한 의사소통 능력을 배양할 수 있습니다. 

학생 여러분, 이 책을 통해 세계와 소통할 수 있는 도구로 한국어를 만나고, 태국에서 한국어를 학습한 여러분이 

세계 곳곳에서 한국어로 소통하고 글로벌한 세계의 주역이 되기를 진심으로 기원합니다. 
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 이화여대	이해영	교수	

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่จะว่าใกล้ก็ใกล้ จะว่าไกลก็ไกล ในทางภูมิศาสตร์อาจจะ
ห่างไกล แต่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด     
แลกเปลี่ยนกันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนังสือชุดนี้เกิดจากความทุ่มเท 
อย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนที่จะเติบโตเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยในอนาคต สามารถเรียนภาษาเกาหลีท่ี            
เป็นสมบัติมีค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนังสือชุดนี้มีความพิเศษดังนี้ 

ประการแรก ประกอบไปด้วยเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัภาษาเพือ่การตดิต่อสือ่สาร ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรายวิชาอื่น ๆ ภาษากับสังคม และภาษากับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น           
เป้าหมายและหวัข้อส�าคญัของหลกัสูตรการเรยีนวชิาภาษาต่างประเทศทีส่อง ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนและเข้าใจสังคมกับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี 
จากการเรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งสื่อสารภาษาเกาหลีได้ 

ประการที่สอง เขียนโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีชาวไทย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี
จากสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา ประเทศเกาหล ีจงึมเีนือ้หาเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหล ีทีเ่หมาะสม 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย โดยน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีได้
อย่างเหมาะสม จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเช่นกัน 

ประการที่สาม มีวิธีการสอนแบบพิเศษ เน้นการสื่อสารที่ทันสมัย มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน และกิจกรรม
ในบทเรียนทีส่นกุสนาน น�าไปใช้ได้จรงิ ซ่ึงนกัเรยีนทีใ่ช้หนงัสอืเล่มนี ้จะสามารถเพิม่พนูทกัษะการสือ่สาร ทัง้การพดู 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 

นักเรียนทุกคนจะได้พบกับภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกผ่านหนังสือ
เล่มนี ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาเกาหลใีนประเทศไทย จะเป็นพลงัส�าคญัของโลก และใช้ภาษาเกาหลี
สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกได้

 26 มีนาคม 2561
 ศ.ดร.อี แฮย�อง
 อาจารย์มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
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단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 문법	1 어휘	2 문법	2 듣기와	말하기	/	읽기와	쓰기 	문화	/	활동

1과 취미
제 취미는  

사진 찍기예요
취미 소개하기 취미 관련 어휘 1 -기 취미 관련 어휘 2 -고 있다 취미 듣고 말하기 한국의 PC방과 노래방

2과 주말 계획
이번 주말에  

뭐 할 거예요?
주말 계획 말하기

주말 활동 관련 

어휘 1
-(으)ㄹ 거예요

주말 활동 관련 

어휘 2
-고 주말 계획 읽고 쓰기 단어 찾기 게임

3과 시장 사과 네 개를 샀어요 단위 명사 말하기 과일 개, 권, 대 의류 및 잡화 벌, 장, 켤레 쇼핑한 물건 듣고 말하기 동대문 시장

4과 문구점
공책 한 권에 

얼마예요?
물건 사기

학용품 관련 

어휘 1
가격

학용품 관련 

어휘 2
에(단위) 문구점에서 구매한 물건 읽고 쓰기 질문하기 게임

5과 희망 사항
메타처럼 노래를 

잘하고 싶어요
희망 사항 말하기

희망 사항 관련 

어휘
-고 싶다 직업 처럼 희망 사항 듣고 말하기 한국 청소년들이 희망하는 직업

6과 갖고 싶은 물건
예쁜 가방을 

갖고 싶어요
갖고 싶은 물건 말하기 형용사 1 ㅂ 불규칙 선물 -(으)ㄴ/는 갖고 싶은 물건 읽고 쓰기 사물 단어 빙고 게임

7과 방학 계획
기타나 피아노를 

배우려고 해요
방학 계획 말하기

방학 때 

가고 싶은 곳 1
(이)나

방학 때 

가고 싶은 곳 2
-(으)려고 하다 방학 계획 듣고 말하기 한국의 방학

8과 일상생활
수업이 끝난 후에 

친구를 만나요
일상생활 말하기

일상생활 관련 

어휘 1
-기 전에

일상생활 관련 

어휘 2
-(으)ㄴ 후에 수업 후의 일과 읽고 쓰기 단어 퍼즐 게임

9과 좋아하는 음식

낫티는 매운 음식을 

좋아하지만 

저는 안 좋아해요

좋아하는 것 

비교해서 말하기
맛 은/는 형용사 2 -지만 좋아하는 음식 듣고 말하기 김치의 종류

10과 길 안내
오른쪽으로 가면 

편의점이 있어요
길 안내하기 길 안내 관련 어휘 (으)로(방향) 편의 시설 -(으)면 길 안내 읽고 쓰기 장소 단어 빙고 게임

11과 규칙 핸드폰을 꺼야 해요 학교 규칙 말하기 규칙 관련 어휘 1 -지 않다 규칙 관련 어휘 2 -아/어야 하다 학교 규칙 듣고 말하기 한국 학교의 태극기

12과 나이 열다섯 살입니다 나이 말하기 가족 명 숫자 나이 가족 소개 읽고 쓰기 '곰 세마리' 노래 부르기

한국어 36
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단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 문법	1 어휘	2 문법	2 듣기와	말하기	/	읽기와	쓰기 	문화	/	활동

1과 취미
제 취미는  

사진 찍기예요
취미 소개하기 취미 관련 어휘 1 -기 취미 관련 어휘 2 -고 있다 취미 듣고 말하기 한국의 PC방과 노래방

2과 주말 계획
이번 주말에  

뭐 할 거예요?
주말 계획 말하기

주말 활동 관련 

어휘 1
-(으)ㄹ 거예요

주말 활동 관련 

어휘 2
-고 주말 계획 읽고 쓰기 단어 찾기 게임

3과 시장 사과 네 개를 샀어요 단위 명사 말하기 과일 개, 권, 대 의류 및 잡화 벌, 장, 켤레 쇼핑한 물건 듣고 말하기 동대문 시장

4과 문구점
공책 한 권에 

얼마예요?
물건 사기

학용품 관련 

어휘 1
가격

학용품 관련 

어휘 2
에(단위) 문구점에서 구매한 물건 읽고 쓰기 질문하기 게임

5과 희망 사항
메타처럼 노래를 

잘하고 싶어요
희망 사항 말하기

희망 사항 관련 

어휘
-고 싶다 직업 처럼 희망 사항 듣고 말하기 한국 청소년들이 희망하는 직업

6과 갖고 싶은 물건
예쁜 가방을 

갖고 싶어요
갖고 싶은 물건 말하기 형용사 1 ㅂ 불규칙 선물 -(으)ㄴ/는 갖고 싶은 물건 읽고 쓰기 사물 단어 빙고 게임

7과 방학 계획
기타나 피아노를 

배우려고 해요
방학 계획 말하기

방학 때 

가고 싶은 곳 1
(이)나

방학 때 

가고 싶은 곳 2
-(으)려고 하다 방학 계획 듣고 말하기 한국의 방학

8과 일상생활
수업이 끝난 후에 

친구를 만나요
일상생활 말하기

일상생활 관련 

어휘 1
-기 전에

일상생활 관련 

어휘 2
-(으)ㄴ 후에 수업 후의 일과 읽고 쓰기 단어 퍼즐 게임

9과 좋아하는 음식

낫티는 매운 음식을 

좋아하지만 

저는 안 좋아해요

좋아하는 것 

비교해서 말하기
맛 은/는 형용사 2 -지만 좋아하는 음식 듣고 말하기 김치의 종류

10과 길 안내
오른쪽으로 가면 

편의점이 있어요
길 안내하기 길 안내 관련 어휘 (으)로(방향) 편의 시설 -(으)면 길 안내 읽고 쓰기 장소 단어 빙고 게임

11과 규칙 핸드폰을 꺼야 해요 학교 규칙 말하기 규칙 관련 어휘 1 -지 않다 규칙 관련 어휘 2 -아/어야 하다 학교 규칙 듣고 말하기 한국 학교의 태극기

12과 나이 열다섯 살입니다 나이 말하기 가족 명 숫자 나이 가족 소개 읽고 쓰기 '곰 세마리' 노래 부르기
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

คำาศัพท์ 1 ไวยากรณ์ 1 คำาศัพท์ 2 ไวยากรณ์ 2 การฟังและการพูด/   
การอ่านและการเขียน วัฒนธรรม/กิจกรรม

1 งานอดิเรก 제 취미는 

사진 찍기예요
แนะน�างานอดิเรก ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

งานอดิเรก 1 -기
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
งานอดิเรก 2 -고 있다 การฟังและการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรก ร้านอินเทอร์เน็ตและ 

ร้านคาราโอเกะของประเทศเกาหลีใต้

2 แผนการวันหยุด
สุดสัปดาห์

이번 주말에 

뭐 할 거예요?

พูดคุยเกี่ยวกับแผนการ
ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม

ในวันหยุด 1
-(으)ㄹ 거예요

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม

ในวันหยุด 2
-고

การอ่านและการเขียนแผนการ 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เกมหาค�าศัพท์

3 ตลาด 사과 네 개를 샀어요
พูดคุยเกี่ยวกับ 
ค�าลักษณนาม ผลไม้ 개, 권, 대

เสื้อผ้าและ
ของเบ็ดเตล็ด 벌, 장, 켤레

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่ช็อปปิ้งมา ตลาดทงแดมุน

4 ร้านขายเครื่องเขียน 공책 한 권에  

얼마예요?
การซื้อสิ่งของ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ 

อุปกรณ์การเรียน 1 가격
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ 

อุปกรณ์การเรียน 2 에(단위)
การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 

สิ่งของที่ซื้อมาจากร้านเครื่องเขียน เกมถาม-ตอบ

5 ความใฝ่ฝัน 메타처럼 노래를 

잘하고 싶어요

พูดคุยเกี่ยวกับ 
ความใฝ่ฝัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความใฝ่ฝัน -고 싶다 อาชีพ 처럼 การฟังและการพูดเกี่ยวกับความใฝ่ฝัน อาชีพที่วัยรุ่นเกาหลีใต้ใฝ่ฝัน

6 สิ่งของที่อยากได้ 예쁜 가방을 

갖고 싶어요

พูดคุยเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่อยากได้ ค�าคุณศัพท์ 1 ㅂ 불규칙 ของขวัญ -(으)ㄴ/는

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่อยากได้ เกมบิงโกค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของ

7 แผนการ
ช่วงปิดภาคเรียน

기타나 피아노를 

배우려고 해요

พูดคุยเกี่ยวกับ
แผนการในช่วง
ปิดภาคเรียน

สถานที่ที่อยากไป
ตอนปิด

ภาคเรียน 1
(이)나

สถานที่ที่อยากไป
ตอนปิด

ภาคเรียน 2
-(으)려고 하다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
แผนการช่วงปิดภาคเรียน การปิดภาคเรียนของประเทศเกาหลีใต้

8 ชีวิตประจ�าวัน 수업이 끝난 후에 

친구를 만나요

พูดคุยเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน 1 -기 전에

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน 2 -(으)ㄴ 후에

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ท�าหลังเลิกเรียน เกมปริศนาค�าศัพท์

9 อาหารที่ชอบ
낫티는 매운 음식을 

좋아하지만 

저는 안 좋아해요

พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
สิ่งที่ชอบ รสชาติ 은/는 ค�าคุณศัพท์ 2 -지만 การฟังและการพูดเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ ประเภทของกิมจิ

10 การแนะน�าเส้นทาง 오른쪽으로 가면 

편의점이 있어요
แนะน�าเส้นทาง

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การแนะน�า
เส้นทาง

(으)로(방향)
สิ่งอ�านวยความ
สะดวกสบาย -(으)면 การอ่านและการเขียนแนะน�าเส้นทาง เกมบิงโกค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่

11 กฎระเบียบ 핸드폰을 꺼야 해요
พูดคุยเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของโรงเรียน
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 1 -지 않다

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 2 -아/어야 하다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบของโรงเรียน

ธงชาติเกาหลีในโรงเรียน
ของประเทศเกาหลีใต้

12 อายุ 열다섯 살입니다 พูดคุยเกี่ยวกับอายุ ครอบครัว 명 ตัวเลข 나이 การอ่านและการเขียนแนะน�าครอบครัว ร้องเพลงหมีสามตัว

ขอบเขตของเน�้อหา
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

คำาศัพท์ 1 ไวยากรณ์ 1 คำาศัพท์ 2 ไวยากรณ์ 2 การฟังและการพูด/   
การอ่านและการเขียน วัฒนธรรม/กิจกรรม

1 งานอดิเรก 제 취미는 

사진 찍기예요
แนะน�างานอดิเรก ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

งานอดิเรก 1 -기
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
งานอดิเรก 2 -고 있다 การฟังและการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรก ร้านอินเทอร์เน็ตและ 

ร้านคาราโอเกะของประเทศเกาหลีใต้

2 แผนการวันหยุด
สุดสัปดาห์

이번 주말에 

뭐 할 거예요?

พูดคุยเกี่ยวกับแผนการ
ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม

ในวันหยุด 1
-(으)ㄹ 거예요

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม

ในวันหยุด 2
-고

การอ่านและการเขียนแผนการ 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เกมหาค�าศัพท์

3 ตลาด 사과 네 개를 샀어요
พูดคุยเกี่ยวกับ 
ค�าลักษณนาม ผลไม้ 개, 권, 대

เสื้อผ้าและ
ของเบ็ดเตล็ด 벌, 장, 켤레

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่ช็อปปิ้งมา ตลาดทงแดมุน

4 ร้านขายเครื่องเขียน 공책 한 권에  

얼마예요?
การซื้อสิ่งของ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ 

อุปกรณ์การเรียน 1 가격
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ 

อุปกรณ์การเรียน 2 에(단위)
การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 

สิ่งของที่ซื้อมาจากร้านเครื่องเขียน เกมถาม-ตอบ

5 ความใฝ่ฝัน 메타처럼 노래를 

잘하고 싶어요

พูดคุยเกี่ยวกับ 
ความใฝ่ฝัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความใฝ่ฝัน -고 싶다 อาชีพ 처럼 การฟังและการพูดเกี่ยวกับความใฝ่ฝัน อาชีพที่วัยรุ่นเกาหลีใต้ใฝ่ฝัน

6 สิ่งของที่อยากได้ 예쁜 가방을 

갖고 싶어요

พูดคุยเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่อยากได้ ค�าคุณศัพท์ 1 ㅂ 불규칙 ของขวัญ -(으)ㄴ/는

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 
สิ่งของที่อยากได้ เกมบิงโกค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของ

7 แผนการ
ช่วงปิดภาคเรียน

기타나 피아노를 

배우려고 해요

พูดคุยเกี่ยวกับ
แผนการในช่วง
ปิดภาคเรียน

สถานที่ที่อยากไป
ตอนปิด

ภาคเรียน 1
(이)나

สถานที่ที่อยากไป
ตอนปิด

ภาคเรียน 2
-(으)려고 하다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
แผนการช่วงปิดภาคเรียน การปิดภาคเรียนของประเทศเกาหลีใต้

8 ชีวิตประจ�าวัน 수업이 끝난 후에 

친구를 만나요

พูดคุยเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน 1 -기 전에

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ�าวัน 2 -(으)ㄴ 후에

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ท�าหลังเลิกเรียน เกมปริศนาค�าศัพท์

9 อาหารที่ชอบ
낫티는 매운 음식을 

좋아하지만 

저는 안 좋아해요

พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
สิ่งที่ชอบ รสชาติ 은/는 ค�าคุณศัพท์ 2 -지만 การฟังและการพูดเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ ประเภทของกิมจิ

10 การแนะน�าเส้นทาง 오른쪽으로 가면 

편의점이 있어요
แนะน�าเส้นทาง

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การแนะน�า
เส้นทาง

(으)로(방향)
สิ่งอ�านวยความ
สะดวกสบาย -(으)면 การอ่านและการเขียนแนะน�าเส้นทาง เกมบิงโกค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่

11 กฎระเบียบ 핸드폰을 꺼야 해요
พูดคุยเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของโรงเรียน
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 1 -지 않다

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ 2 -아/어야 하다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบของโรงเรียน

ธงชาติเกาหลีในโรงเรียน
ของประเทศเกาหลีใต้

12 อายุ 열다섯 살입니다 พูดคุยเกี่ยวกับอายุ ครอบครัว 명 ตัวเลข 나이 การอ่านและการเขียนแนะน�าครอบครัว ร้องเพลงหมีสามตัว
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• หนังสือ 한국어 3 (ภาษาเกาหลี 3) เล่มนี้มีทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีจ�านวน 10 หน้า

• บทที่ 1-12 ประกอบไปด้วย
 - 어휘 (ค�าศัพท์) สอนค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท
 -  문법 (ไวยากรณ์) สอนและอธิบายวิธีการใช้ไวยากรณ์เกาหลี โดยมีแบบฝึกหัดให้ฝึกท�าหลายแบบ  

เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในไวยากรณ์ที่เรียนมากแค่ไหน
 -  듣기와 말하기 (การฟังและการพูด) ให้ผู้เรียนฝึกฟังวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา  

และฝึกออกเสียงตาม เพื่อน�าไปใช้สนทนาในสถานการณ์จริง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 -  읽기와 쓰기 (การอ่านและการเขียน) ให้ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนค�าศัพท์เกาหลีได้ถูกต้อง โดยดูจากรูปภาพ

หรือท�าแบบฝึกหัดที่โจทย์ก�าหนดให้ ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - 발음 (การออกเสียง) จะอธิบายกฎการออกเสียงและแนะน�าวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง
 - 문화 (วัฒนธรรม) ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 -  활동 (กิจกรรมท้ายบท) ส่งเสริมให้เรียนภาษาเกาหลีได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่  

2, 4, 6, 8, 10, 12

•  ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  
http://downloads.se-ed.com/korean3.zip หรือสแกน QR Code จากปกหลังของหนังสือ

ส่วนของหน้าเปิดบท

학습 목표: 희망 사항을 이야기할 수 있다.

จุดประสงค์การเรียนรู้: สามารถบอกถึงความใฝ่ฝันได้

메타처럼 노래를 

잘하고 싶어요

5과

1 	 이	사람은	무엇을	잘합니까?

 คนในรูปทำ�อะไรเก่ง
2 	 여러분은	무엇을	잘하고	싶습니까?

 ทุกคนอย�กเก่งด้�นใดบ้�ง

บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบท

บอกหมายเลขบท
และชื่อบท

ค�าถามที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 
ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 

รูปภาพแสดงภาพรวมของเนื้อหา
ในบทเรียน 
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รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ



หัวข้อต่าง ๆ ภายในเล่ม 

หนังสือเล่มนี้มีหัวข้อใหญ่ 6 หัวข้อ ได้แก่

문법 1

-고 싶다

가:	 무슨	동아리에	들어가고 싶어요?	

나:	 노래	동아리에	들어가고 싶어요. 

저는	의사가	되고 싶습니다.

저는	한국	음악을	듣고 싶어요.

1. <보기>와 같이 써 보십시오. ฝึกเขียนให้ถูกต้องดังตัวอย่�ง

연습

<보기>

(1)

저는 공부를 잘하고 싶어요.

  .

  .

  .

공부를	잘하다

새	친구를	사귀다

치앙마이에서	살다

딸기를	먹다

(2)

(3)

되다  เป็น, กล�ยเป็น   새  ใหม่

ÊÇÑÊ´Õ¨ŒÐ
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처럼

문법 2

가:	메타는	노래를	잘해요?	

나:	네,	가수처럼	노래를	잘해요.	

까녹펀은	인형처럼	예쁩니다.		

저도	위몬처럼 글을	잘	쓰고	싶어요.	

1. <보기>와 같이 써 보십시오. ฝึกเขียนให้ถูกต้องดังตัวอย่�ง

연습

<보기>

(1)  낫티	 배우

아팃은 농구 선수처럼 키가 커요.

키가	크다

멋있다

영어를	잘하다

사진을	잘	찍다

아팃	 농구	선수	

(2)  핌파	 미국	사람

(3)  삐야퐁	 사진사

  .

  .

  .

Hello
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어휘 1

알맞은 어휘를 연결해 보십시오. โยงเส้นจับคู่รูปภ�พกับคำ�ศัพท์ให้ถูกต้อง

(1) 

   • • 공부를	잘하다

ÊÇÑÊ´Õ¨ŒÐ

»éÒÂ»ÃÐ¡ÒÈ
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(2) 

   • • 친구를	사귀다

(3) 

   • • 동아리에	들어가다

(4) 

   • • 대학교에	입학하다

(5) 

   • • 아르바이트를	하다
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어휘 2

알맞은 어휘를 찾아 써 보십시오. เลือกคำ�ศัพท์ที่กำ�หนดให้ ม�เขียนลงในช่องว่�งให้ถูกต้อง

		가수																				배우																						화가																					사진사

승무원																	요리사																	아나운서																	운동선수

(1)

(5)

(2)

(3)

(4) (6)

(7)

(8)

직업
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คำาศัพท์ 

ไวยากรณ์

ตัวอย่างก่อน
ท�าแบบฝึกหัด 

ค�าศัพท์ใหม่
ในบทเรียน 

ตัวอย่างบท
สนทนาที่ใช้
ไวยากรณ์นี้

บอกชื่อไวยากรณ์

แบบฝึกหัด
ทดสอบ
ความเข้าใจ
ไวยากรณ์

แบบฝึกหัดที่ช่วย
ทบทวนค�าศัพท์
ในบทเรียน  

ค�าศัพท์ที่โจทย์
ก�าหนดให้ 
ส�าหรับน�าไป
เติมในช่องว่าง

รูปภาพที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา
ในบทเรียน 

한국어 3 11



활동

단어 찾기 게임 เกมค้นหาค�าศัพท์ 

한번 해 볼까요? ลองเล่นกันไหม

어떻게 해요? เล่นอย่างไร

•	 เกมนี้เป็นเกมค้นหาค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์
•	มีเวลา 1 นาทีในการหาค�าศัพท์
•	วงกลมค�าศัพท์ที่หาได้

•	น�าค�าศัพท์ที่หาได้ไปเปรียบเทียบกับเพื่อน

•	คนที่หาค�าศัพท์ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

외 식 야 미 주 말

출 피 시 험 공 부

낮 잠 장 드 라 마

콘 강 계 구 전 친

서 노 회 경 시 척

트 집 안 일 회 집
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문화

동대문 시장 ตลาดทงแดมุน

태국에서 가장 유명한 시장은 어디입니까? 동대문 시장과 어떤 점이 다른지 이야기

해 보십시오. 

ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคือที่ไหน ลองพูดคุยกันว่ามีข้อแตกต่างกับตลาด
ทงแดมุนอย่างไร

ศูนย์การค้าที่ทันสมัยในปัจจุบัน ร้านเสื้อผ้าในศูนย์การค้าสมัยใหม่

ร้านค้าที่อยู่ในอาคารร้านค้าแบบดั้งเดิมอาคารร้านค้าแบบดั้งเดิม

ตลาดทงแดมุน เป็นย่านการค้าขายส่งแบบดั้งเดิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับตึกศูนย์การค้า
แบบใหม่ ปัจจุบันเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ เพราะสามารถช็อปปิ้งได้ตลอด 
24 ชั่วโมง การเดินทางสะดวก สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย และราคาย่อมเยา อีกทั้งยังมีสินค้า 
ทันสมัยตามแฟชั่นอีกด้วย
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1.  다음을 읽고 물음에 답하십시오. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามให้ถูกต้อง 4

 (1) 이 사람의 취미는 무엇입니까?

  ① 음악 듣기                    ②  노래 부르기                       ③  콘서트 보기

 (2) 이 사람은 주말에 무엇을 할 겁니까?

  (친구를 만날 겁니다.)  →  ①  (                              )  →  ②  (                              )

2. 여러분은 주말에 무엇을 할 겁니까? 주말 계획을 써 보십시오.

 ทุกคนจะท�าอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ ลองเขียนแผนการที่จะท�าในวันหยุดสุดสัปดาห์ดู

  ........................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................

읽기와 쓰기

계획  แผน, แผนการ   매우  มาก

주말 계획

 제 취미는 음악 듣기입니다. 저는 한국 노래를 매우 좋아합니다.  

이번 주 일요일에 콘서트가 있습니다. 그래서 친구와 같이 콘서트를 보러  

갈 겁니다. 우리는 12시에 만날 겁니다. 점심을 먹고 콘서트를 볼 겁니다. 

• 주말에 무엇을 할 겁니까? • 누구와 어디에 갈 겁니까?

ถ้าค�ากริยาหรือค�าคุณศัพท์ผันกับ ‘-(으)ㄹ’ เสียงของ ‘ㄱ’ ที่ตามข้างหลัง 
จะเปลี่ยนเป็นเสียง [ㄲ]

갈 예요 [갈 예요]      먹을 예요 [머글 예요]

5발음
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듣기와 말하기

1. 듣고 써 보십시오. ฟังประโยคต่อไปนี้แล้วเขียนให้ถูกต้อง 11

 (1) 

 (2) 

2. 잘 듣고 알맞은 것을 고르십시오. ฟังแล้วเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้อง 12

 (1) 아팃은	무엇을	하고	싶습니까?

  ①  ②  ③ 

 (2) 메타는	무엇을	잘하고	싶습니까?

  ①  ②  ③ 

3.  여러분은 무엇을 잘하고 싶습니까? 무엇을 잘하고 싶은지 친구와 이야기해  

보십시오. ทุกคนต้องก�รจะเก่งด้�นไหน ลองพูดคุยกับเพื่อน ๆ ว่�ต้องก�รจะเก่งด้�นใด

ถ้�ตัวสะกด ‘ㅂ’ อยู่หน้�พย�งค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ‘ㅎ’ 
เสียง ‘ㅂ’ และ ‘ㅎ’ จะออกเสียงควบกันเป็น [ㅍ] 

  [이 ]          다 [자 다] 

13발음

 무엇을 
잘하고 싶어요?

저는 삐야퐁처럼 그림을 
잘 그리고 싶어요.

안녕하세요?
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การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน

วัฒนธรรม กิจกรรมท้ายบท

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกาหลี 
พร้อมรูปประกอบ
และค�าอธิบาย

ค�าถามฝึกคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลี
และวัฒนธรรมไทย

อธิบายวิธีการเล่น
กิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน ๆ 

สัญลักษณ์ชักชวน
ให้ผู้เรียนลองเล่น
กิจกรรม 

แบบฝึกหัด
ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่าน
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัด
ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียน
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะ
การฟังภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะ
การพูดภาษาเกาหลี  

อธิบายกฎ
การออกเสียงและ
แนะน�าวิธีการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง 

ไฟล์เสียงให้ฝึกฟัง
การออกเสียงที่ถูกต้อง 
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วิมล (위몬)	

นักเรียนไทย
กล้าหาญและพูดเก่ง

พิมพา (핌파) 
นักเรียนไทย 
ฉลาดและชอบ
อ่านหนังสือ 

อารียา (아리야)

นักเรียนไทย
น่ารักและชอบดูละคร 

คิมโซยอน (김소연)	

ครูชาวเกาหลี
สอนภาษาเกาหลี

และใจดี 

กนกพร (까녹펀)

นักเรียนไทย
สวยและวาดรูปเก่ง 

อาทิตย์ (아팃) 

นักเรียนไทย 
รูปร่างสูง สุขภาพดี 
และเล่นกีฬาเก่ง 

เมธา (메타)	

นักเรียนไทย 
ฉลาด ชอบเล่นดนตรี 

และร้องเพลง

ปิยพงศ์ (삐야퐁)	

นักเรียนไทย 
นิสัยสดใสร่าเริง 
และถ่ายรูปเก่ง 

ณัฐธีร์ (낫티)	

นักเรียนไทย 
ดูดีเหมือนนายแบบ 
และเป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคน 

ภูริ (푸리)	

ครูชาวไทย 
สอนภาษาเกาหลี
และเป็นคนสนุกสนาน  
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แนะนำาตัวละคร



학습	목표:	자신의	취미를	말할	수	있다.

จุดประสงค์การเรียนรู้: สามารถพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกของตัวเองได้

제	취미는	사진	

찍기예요

1과



1  이 사람의 취미는 무엇입니까?

 งานอดิเรกของคนในรูปคืออะไร
2  여러분의 취미는 무엇입니까?

 งานอดิเรกของทุกคนคืออะไร




