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한국어는 태국 교육부 기초교육위원회가 2008년에 확정한 “태국 중등학교 표준 한국어 교육과정”을 통해 제2외국어로 

공식 채택되었고, 2012년부터 태국 중등학교에 한국어 교육과정이 정식 적용되기 시작하였습니다. 2018년 2월 태국  

대학입시(PAT)에서 한국어 시험이 처음으로 시행되어 중등학교의 한국어 교육 발전을 위한 튼튼한 기반이 마련되었습니다.

한국 교육부는 태국 교육부와 협력하여 한국인 한국어 교사의 태국 중등학교 파견, 태국인 한국어 교사 양성 연수 등 

다양한 협력을 추진해 왔습니다. 태국 교육부와 주 태국 한국교육원은 한국어 집중 캠프, 한국어 교사 집중 연수 등을  

통해 한국어 교육의 내실있는 발전을 위해 노력하고 있습니다. 한국어 교과서 전 6권이 완간된 것은 한국과 태국 양국  

정부가 협력한 결과이며, 태국 중등학교용 최초의 한국어 교과서라는 큰 의미가 있습니다.

한국교육원은 태국 교육부 기초교육위원회와 협력하여 한국과 태국의 한국어 교육 전문가들로 ‘한국어 교과서’ 연구 

개발진을 구성하여 교과서 개발을 추진해 왔습니다. 한국어 교과서 개발, 발행에 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사

드립니다.

또한, 한국어 교과서 개발을 지원해 주신 한국 교육부와 외교부, 주 태국 대한민국 대사관, 태국 교육부 기초교육위원회, 

이화여자대학교 언어교육원에 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 한국어 교과서 전 6권의 완간을 계기로 태국 중등학교 

한국어 교육이 더욱 발전하길 기대합니다.

 2018. 10. 9.

	 주	태국	한국교육원	김주연	원장

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย บรรจุ
ภาษาเกาหลีเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่สองอย่างเป็นทางการ โดยผ่าน “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี” ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้มีการน�าหลักสูตรภาษาเกาหลีมาใช้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 ภาษาเกาหลีเป็นวิชาที่บรรจุให้
ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ทางด้านความถนัดทางภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อสอบ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรากฐานอันส�าคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาการศึกษา
ภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ร่วมกันผลักดันรวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การจัดส่งครูอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ มาสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย การอบรม
ครสูอนภาษาเกาหลชีาวไทย นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธกิาร ประเทศไทยและศนูย์การศกึษาเกาหล ีประจ�าประเทศไทย  
ยังร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาเกาหลีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม การอบรมครูผู้สอน
ภาษาเกาหลแีบบเข้ม เพือ่สนบัสนนุการศึกษาภาษาเกาหลใีนระดบัมธัยมศกึษา ให้ด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ การจดัพมิพ์ 
แบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการไทยและสาธารณรัฐเกาหลี จึงนับว่า 
มีความส�าคัญยิ่ง เพราะเป็นแบบเรียนภาษาเกาหลีชุดแรกส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของไทย 

ศูนย์การศึกษาเกาหลีและสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ร่วมมือกันรวบรวมคณะวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ เพื่อผลักดันการผลิต “แบบเรียนภาษาเกาหลี” ใน
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง ที่เข้าร่วมโครงการจัดท�าแบบเรียนจนส�าเร็จ

สดุท้ายนี ้ขอขอบพระคณุกระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหล,ี สถานเอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย, สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
ที่สนับสนุนการพัฒนาแบบเรียนภาษาเกาหลี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท�าแบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ จะ
เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาการศึกษาภาษาเกาหล ีในระดบัมธัยมศกึษาของประเทศไทย ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ ๆ ขึน้ไป

 9 ตุลาคม 2561
 คิม จูย็อน 
 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำาประเทศไทย

คÓนÓผู้เขียน



คÓนิยม

태국은 한국과 멀지만 또 가까운 나라입니다. 지리적으로는 멀지만 역사적 관계가 있었고, 정치 · 경제 · 사회 · 문화적으로  

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 선생님

들이 함께 집필하였습니다. 그리하여 태국 중등학교의 상황에 맞춘 교과 내용을 제공하면서도 한국의 언어문화를 충분 

하게 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 데에 필요한 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. 

 2018. 10. 9.

 이화여대	이해영	교수	

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศทีจ่ะว่าใกล้กใ็กล้ จะว่าไกลกไ็กล ในทางภมูศิาสตร์อาจจะห่างไกล 
แต่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้มคีวามสมัพนัธ์กนัทางประวตัศิาสตร์ และมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ แลกเปลีย่น
กันในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนังสือชุดนี้เกิดจากความทุ่มเทอย่างมาก เพื่อ
ให้ผู้เรียนที่จะเติบโตเป็นแรงขับเคล่ือนของประเทศไทยในอนาคต สามารถเรียนภาษาเกาหลีที่เป็นสมบัติมีค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนังสือชุดนี้มีความพิเศษดังนี้ 

ประการแรก ประกอบไปด้วยเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรายวิชาอื่น ๆ ภาษากับสังคม และภาษากับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น           
เป้าหมายและหวัข้อส�าคญัของหลกัสูตรการเรยีนวชิาภาษาต่างประเทศทีส่อง ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทย
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ หนงัสือเล่มนีย้งัช่วยให้นกัเรยีนสามารถเรยีนและเข้าใจสงัคมกบัวฒันธรรมของประเทศเกาหลใีต้  
จากการเรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งสื่อสารภาษาเกาหลีได้ 

ประการที่สอง เขียนโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีชาวไทย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีจาก
สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา ประเทศเกาหลใีต้ จงึมเีนือ้หาเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลทีีเ่หมาะสม 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย โดยน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเช่นกัน 

ประการที่สาม มีวิธีการสอนแบบพิเศษ เน้นการสื่อสารที่ทันสมัย มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน และกิจกรรมใน        
บทเรียนที่สนุกสนาน น�าไปใช้ได้จริง ซึ่งนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ จะสามารถเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 

นักเรียนทุกคนจะได้พบกับภาษาเกาหลี ซ่ึงเป็นหน่ึงในเครื่องมือการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกผ่านหนังสือเล่มนี้ 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาเกาหลใีนประเทศไทย จะเป็นพลงัส�าคญัของโลก และใช้ภาษาเกาหลสีือ่สาร
กับบุคคลต่าง ๆ ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกได้

 9 ตุลาคม 2561
 ศ.ดร.อี แฮย�อง
 อาจารย์มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
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단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 어휘	2 문법	1 문법	2 듣기/말하기,	읽기/쓰기 활동 문화

1과 소개 열심히 공부하겠습니다 이번 학기 계획 말하기 능력 관련 어휘 계획 관련 어휘 -겠-
-(으)ㄹ 수 

있다/없다
자기 소개 듣기/말하기 우리 반 능력 왕 뽑기 태권도

2과 가족 아버지는 회사에 다니세요 가족 소개하기 가족 관련 어휘 직업 관련 어휘 ㄹ 탈락 -(으)시- 가족 소개 글 읽기/쓰기 빙고 게임 한국어의 호칭

3과 명절
설날에 할머니 댁에 

갔어요
명절에 한 일 말하기

한국 명절 관련 

어휘

태국 명절 관련 

어휘
높임 표현 께서, 께 명절에 한 일 듣기/말하기 

가로 세로 단어 

넣기 게임
설날 음식

4과 공공장소 규칙
왕궁에서 반바지를 

입으면 안 돼요
공공장소 규칙 표현하기 우체국 관련 어휘 규칙 관련 어휘 -아/어도 되다 -(으)면 안 되다 공공장소 규칙 안내문 읽기/쓰기 금지 표지판 만들기

한국 공공 기관의 

업무 시간

5과 도움
친구의 가방을 들어 

주었어요

도움 주거나 받은 경험 

말하기
교실 관련 어휘 도움 관련 어휘 -아/어 주세요 -아/어 줬어요 도움 준 경험 듣기/말하기 소원 들어주기

한국 학생들의 

봉사 활동

6과 스승의 날
선생님 덕분에 한국어 

공부가 재미있어요
감사 표현하기

스승의 날 관련 

어휘
이메일 관련 어휘 덕분에 -기로 하다 감사 카드 읽기/쓰기 감사의 마음 전하기

어버이날과 

스승의 날

7과 날씨
한국은 겨울에 눈이 

많이 오지요?
날씨 말하기 계절 관련 어휘 날씨 관련 어휘 -지요 보다 날씨에 대해 듣기/말하기 당연하지요 게임 한국의 사계절

8과 여행 서울에 가 보세요 여행지 추천하기 관광지 관련 어휘
여행 경험 관련 

어휘
-아/어 보세요 -아/어 봤어요 여행지 추천 글 읽기/쓰기 주사위 게임

한국의 대표적인 

유적지

9과 약속 우리 같이 영화를 볼까요? 약속하기 약속 관련 어휘
약속 내용 관련 

어휘
-(으)ㄹ까요 -(으)ㅂ시다 주말 약속하는 대화 듣기/말하기 이심전심 게임 한국어의 ‘우리’

10과 감정
기분이 나쁠 때 어떻게 

해요?

감정에 따른 행동 

조언하기
감정 관련 어휘

감정에 따른 행동 

관련 어휘
-(으)ㄹ 때 -는 게 좋다 조언의 인터넷 댓글 읽기/쓰기 몸으로 말하기 한국어의 감탄사

11과 체육 대회 노래를 부르면서 응원해요 학급 회의하기
체육 대회 관련 

어휘
회의 관련 어휘 -(으)려고 -(으)면서 학급 회의 듣기/말하기 응원 구호 만들기 한국의 체육 대회

12과 추억 네 덕분에 즐거웠어 지난 추억 표현하기 추억 관련 어휘
성공과 실패 

관련 어휘
반말 낮춤말 친구에게 보내는 편지 읽기/쓰기 반말로 말하기 친구를 부르는 말

한국어 46

교수요목



단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 어휘	2 문법	1 문법	2 듣기/말하기,	읽기/쓰기 활동 문화

1과 소개 열심히 공부하겠습니다 이번 학기 계획 말하기 능력 관련 어휘 계획 관련 어휘 -겠-
-(으)ㄹ 수 

있다/없다
자기 소개 듣기/말하기 우리 반 능력 왕 뽑기 태권도

2과 가족 아버지는 회사에 다니세요 가족 소개하기 가족 관련 어휘 직업 관련 어휘 ㄹ 탈락 -(으)시- 가족 소개 글 읽기/쓰기 빙고 게임 한국어의 호칭

3과 명절
설날에 할머니 댁에 

갔어요
명절에 한 일 말하기

한국 명절 관련 

어휘

태국 명절 관련 

어휘
높임 표현 께서, 께 명절에 한 일 듣기/말하기 

가로 세로 단어 

넣기 게임
설날 음식

4과 공공장소 규칙
왕궁에서 반바지를 

입으면 안 돼요
공공장소 규칙 표현하기 우체국 관련 어휘 규칙 관련 어휘 -아/어도 되다 -(으)면 안 되다 공공장소 규칙 안내문 읽기/쓰기 금지 표지판 만들기

한국 공공 기관의 

업무 시간

5과 도움
친구의 가방을 들어 

주었어요

도움 주거나 받은 경험 

말하기
교실 관련 어휘 도움 관련 어휘 -아/어 주세요 -아/어 줬어요 도움 준 경험 듣기/말하기 소원 들어주기

한국 학생들의 

봉사 활동

6과 스승의 날
선생님 덕분에 한국어 

공부가 재미있어요
감사 표현하기

스승의 날 관련 

어휘
이메일 관련 어휘 덕분에 -기로 하다 감사 카드 읽기/쓰기 감사의 마음 전하기

어버이날과 

스승의 날

7과 날씨
한국은 겨울에 눈이 

많이 오지요?
날씨 말하기 계절 관련 어휘 날씨 관련 어휘 -지요 보다 날씨에 대해 듣기/말하기 당연하지요 게임 한국의 사계절

8과 여행 서울에 가 보세요 여행지 추천하기 관광지 관련 어휘
여행 경험 관련 

어휘
-아/어 보세요 -아/어 봤어요 여행지 추천 글 읽기/쓰기 주사위 게임

한국의 대표적인 

유적지

9과 약속 우리 같이 영화를 볼까요? 약속하기 약속 관련 어휘
약속 내용 관련 

어휘
-(으)ㄹ까요 -(으)ㅂ시다 주말 약속하는 대화 듣기/말하기 이심전심 게임 한국어의 ‘우리’

10과 감정
기분이 나쁠 때 어떻게 

해요?

감정에 따른 행동 

조언하기
감정 관련 어휘

감정에 따른 행동 

관련 어휘
-(으)ㄹ 때 -는 게 좋다 조언의 인터넷 댓글 읽기/쓰기 몸으로 말하기 한국어의 감탄사

11과 체육 대회 노래를 부르면서 응원해요 학급 회의하기
체육 대회 관련 

어휘
회의 관련 어휘 -(으)려고 -(으)면서 학급 회의 듣기/말하기 응원 구호 만들기 한국의 체육 대회

12과 추억 네 덕분에 즐거웠어 지난 추억 표현하기 추억 관련 어휘
성공과 실패 

관련 어휘
반말 낮춤말 친구에게 보내는 편지 읽기/쓰기 반말로 말하기 친구를 부르는 말
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

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

1 การแนะน�า 열심히 공부하겠습니다
พูดถึงแผนการ

ในภาคการศึกษานี้ 
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความสามารถ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
แผนการ -겠-

-(으)ㄹ 수 

있다/없다

การฟังและการพูด
แนะน�าตนเอง

เกมเลือกคนเก่ง
ของห้องเรียน เทควันโด

2 ครอบครัว 아버지는 회사에 

다니세요
แนะน�าครอบครัว ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

ครอบครัว
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

อาชีพ ㄹ 탈락 -(으)시-
การอ่านและการเขียนบทความ

แนะน�าครอบครัว เกมบิงโก ค�าเรียกขาน
ในภาษาเกาหลี

3 เทศกาล 설날에 할머니 댁에 

갔어요

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท�า
ในวันหยุดเทศกาล 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลใน

ประเทศเกาหลีใต้

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลใน
ประเทศไทย

높임 표현 께서, 께
การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ท�าในวันหยุดเทศกาล ปริศนาอักษรไขว้ อาหารที่รับประทาน

ในวันซอลลัล 

4 กฎระเบียบของ
สถานที่สาธารณะ

왕궁에서 반바지를 

입으면 안 돼요

พูดคุยเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
สถานที่สาธารณะ

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
ท่ีท�าการไปรษณีย์

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
กฎระเบียบ -아/어도 되다 -(으)면 안 되다

การอ่านและการเขียนข้อความ
ประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของสถานที่สาธารณะ

การสร้างป้าย
ข้อห้ามต่าง ๆ

เวลาท�าการของ
สถานที่สาธารณะ

ในประเทศเกาหลีใต้

5 การช่วยเหลือ 친구의 가방을 들어 

주었어요

พูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์
ท่ีเคยช่วยเหลือหรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากคนอื่น 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ห้องเรียน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ -아/어 주세요 -아/어 줬어요

การฟังและการพูดถึงประสบการณ์
ที่เคยช่วยเหลือคนอื่น

เกมช่วยฟัง
ค�าอธิษฐานของฉันที

กิจกรรมจิตอาสา
ของนักเรียนเกาหลีใต้

6 วันครู 선생님 덕분에 한국어 

공부가 재미있어요
การแสดงความขอบคุณ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วันครู
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

อีเมล 덕분에 -기로 하다
การอ่านและการเขียนการ์ด

แสดงความขอบคุณ
การส่งมอบค�า

ขอบคุณ วันพ่อแม่และวันครู

7 สภาพอากาศ 한국은 겨울에 눈이 

많이 오지요?

พูดคุยเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ฤดูกาล 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สภาพอากาศ -지요 보다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ เกมแน่นอนอยู่แล้ว ฤดูกาล 4 ฤดูของ

ประเทศเกาหลีใต้

8 การท่องเที่ยว 서울에 가 보세요 แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์

ในการท่องเที่ยว 
-아/어 보세요 -아/어 봤어요

การอ่านและการเขียนบทความ
แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว เกมทอยลูกเต๋า 

โบราณสถาน
ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศเกาหลีใต้

9 การนัดหมาย 우리 같이 영화를 볼까요? การนัดหมาย ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การนัดหมาย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เนื้อหาใน

การนัดหมาย
-(으)ㄹ까요 -(으)ㅂ시다

การฟังและการพูด
เกี่ยวกับบทสนทนานัดหมาย

ในวันหยุดสุดสัปดาห์
เกมรู้ใจ ค�าว่า ‘우리’

ในภาษาเกาหลี

10 อารมณ์ 기분이 나쁠 때 어떻게 

해요?

แนะน�าพฤติกรรมตาม
อารมณ์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ตามอารมณ์

-(으)ㄹ 때 -는 게 좋다
การอ่านและการเขียนค�าแนะน�า
ลงในกระทู้ทางอินเทอร์เน็ต เกมใบ้ค�าจากท่าทาง ค�าอุทานในภาษา

เกาหลี

11 การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

노래를 부르면서 

응원해요
การประชุมในห้องเรียน 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การประชุม -(으)려고 -(으)면서

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
การประชุมในห้องเรียน การแต่งเพลงเชียร์ 

การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

ของประเทศเกาหลีใต้

12 ความทรงจ�า 네 덕분에 즐거웠어
พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจ�า

ที่ผ่านมาแล้ว
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความทรงจ�า

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความส�าเร็จและ
ความล้มเหลว

반말 낮춤말
การอ่านและการเขียนจดหมาย

ส่งให้เพื่อน
การพูดด้วยภาษา

ระดับกันเอง ค�าที่ใช้เรียกเพื่อน 

ขอบเขตของเน�้อหา
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

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

1 การแนะน�า 열심히 공부하겠습니다
พูดถึงแผนการ

ในภาคการศึกษานี้ 
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความสามารถ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
แผนการ -겠-

-(으)ㄹ 수 

있다/없다

การฟังและการพูด
แนะน�าตนเอง

เกมเลือกคนเก่ง
ของห้องเรียน เทควันโด

2 ครอบครัว 아버지는 회사에 

다니세요
แนะน�าครอบครัว ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

ครอบครัว
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

อาชีพ ㄹ 탈락 -(으)시-
การอ่านและการเขียนบทความ

แนะน�าครอบครัว เกมบิงโก ค�าเรียกขาน
ในภาษาเกาหลี

3 เทศกาล 설날에 할머니 댁에 

갔어요

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท�า
ในวันหยุดเทศกาล 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลใน

ประเทศเกาหลีใต้

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลใน
ประเทศไทย

높임 표현 께서, 께
การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ท�าในวันหยุดเทศกาล ปริศนาอักษรไขว้ อาหารที่รับประทาน

ในวันซอลลัล 

4 กฎระเบียบของ
สถานที่สาธารณะ

왕궁에서 반바지를 

입으면 안 돼요

พูดคุยเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
สถานที่สาธารณะ

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
ท่ีท�าการไปรษณีย์

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
กฎระเบียบ -아/어도 되다 -(으)면 안 되다

การอ่านและการเขียนข้อความ
ประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของสถานที่สาธารณะ

การสร้างป้าย
ข้อห้ามต่าง ๆ

เวลาท�าการของ
สถานที่สาธารณะ

ในประเทศเกาหลีใต้

5 การช่วยเหลือ 친구의 가방을 들어 

주었어요

พูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์
ท่ีเคยช่วยเหลือหรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากคนอื่น 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ห้องเรียน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ -아/어 주세요 -아/어 줬어요

การฟังและการพูดถึงประสบการณ์
ที่เคยช่วยเหลือคนอื่น

เกมช่วยฟัง
ค�าอธิษฐานของฉันที

กิจกรรมจิตอาสา
ของนักเรียนเกาหลีใต้

6 วันครู 선생님 덕분에 한국어 

공부가 재미있어요
การแสดงความขอบคุณ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วันครู
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

อีเมล 덕분에 -기로 하다
การอ่านและการเขียนการ์ด

แสดงความขอบคุณ
การส่งมอบค�า

ขอบคุณ วันพ่อแม่และวันครู

7 สภาพอากาศ 한국은 겨울에 눈이 

많이 오지요?

พูดคุยเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ฤดูกาล 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สภาพอากาศ -지요 보다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ เกมแน่นอนอยู่แล้ว ฤดูกาล 4 ฤดูของ

ประเทศเกาหลีใต้

8 การท่องเที่ยว 서울에 가 보세요 แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์

ในการท่องเที่ยว 
-아/어 보세요 -아/어 봤어요

การอ่านและการเขียนบทความ
แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว เกมทอยลูกเต๋า 

โบราณสถาน
ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศเกาหลีใต้

9 การนัดหมาย 우리 같이 영화를 볼까요? การนัดหมาย ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การนัดหมาย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
เนื้อหาใน

การนัดหมาย
-(으)ㄹ까요 -(으)ㅂ시다

การฟังและการพูด
เกี่ยวกับบทสนทนานัดหมาย

ในวันหยุดสุดสัปดาห์
เกมรู้ใจ ค�าว่า ‘우리’

ในภาษาเกาหลี

10 อารมณ์ 기분이 나쁠 때 어떻게 

해요?

แนะน�าพฤติกรรมตาม
อารมณ์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ตามอารมณ์

-(으)ㄹ 때 -는 게 좋다
การอ่านและการเขียนค�าแนะน�า
ลงในกระทู้ทางอินเทอร์เน็ต เกมใบ้ค�าจากท่าทาง ค�าอุทานในภาษา

เกาหลี

11 การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

노래를 부르면서 

응원해요
การประชุมในห้องเรียน 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การประชุม -(으)려고 -(으)면서

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
การประชุมในห้องเรียน การแต่งเพลงเชียร์ 

การแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน

ของประเทศเกาหลีใต้

12 ความทรงจ�า 네 덕분에 즐거웠어
พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจ�า

ที่ผ่านมาแล้ว
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความทรงจ�า

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความส�าเร็จและ
ความล้มเหลว

반말 낮춤말
การอ่านและการเขียนจดหมาย

ส่งให้เพื่อน
การพูดด้วยภาษา

ระดับกันเอง ค�าที่ใช้เรียกเพื่อน 
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학습 목표: 도움을 주거나 받은 경험을 말할 수 있다.

จุดประสงคการเรียนรู: สามารถเลาประสบการณที่เคยชวยเหลือคนอื่น
หรือเคยไดรับความชวยเหลือจากคนอื่นได 

5과

친구의 가방을

들어 주었어요

1  이 사람은 친구를 어떻게 도와주고 있습니까?

 คนในรูปนี้กําลังชวยเหลือเพื่อนอยางไร
2  여러분은 다른 사람을 도와준 적이 있습니까? 

 ทุกคนเคยชวยเหลือคนอื่นหรือไม

บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบท

บอกหมายเลขบท
และชื่อบท

ค�าถามที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 
ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 

รูปภาพแสดงภาพรวมของเนื้อหา
ในบทเรียน 

• หนังสือ 한국어 4 (ภาษาเกาหลี 4) เล่มนี้มีทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีจ�านวน 10 หน้า

• บทที่ 1-12 ประกอบไปด้วย
 - 어휘 (ค�าศัพท์) สอนค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท
 - 문법 (ไวยากรณ์) สอนและอธิบายวิธีการใช้ไวยากรณ์เกาหลี โดยมีแบบฝึกหัดให้ฝึกท�าหลายแบบ 
  เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในไวยากรณ์ที่เรียนมากแค่ไหน
 - 듣기 (การฟัง) ให้ผู้เรียนฝึกฟังวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา พร้อมกับท�าแบบฝึกหัด 
  เพื่อทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 - 말하기 (การพูด) ให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงและแต่งบทสนทนา เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้สนทนาใน
  สถานการณ์จริง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 - 읽기 (การอ่าน) ให้ผู้เรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องและจับใจความส�าคัญได้อย่างถูกต้อง โดยดูจากรูปภาพ
  หรือท�าแบบฝึกหัดที่โจทย์ก�าหนดให้ ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - 쓰기 (การเขียน) ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค�าศัพท์เกาหลีและแต่งประโยคยาว ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหัวข้อนี้
  จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - 발음 (การออกเสียง) จะอธิบายกฎการออกเสียงและแนะน�าวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง
 - 활동 (กิจกรรมท้ายบท) ส่งเสริมให้เรียนภาษาเกาหลีได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น
 - 문화 (วัฒนธรรม) ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีให้มากขึ้น 

• ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและเนื้อหาเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ 
 http://downloads.se-ed.com/korean4.zip หรือสแกน QR Code จากปกหลังของหนังสือ

ส่วนของหน้าเปิดบท

รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ
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หัวข้อต่าง ๆ ภายในเล่ม 

หนังสือเล่มนี้มีหัวข้อใหญ่ 8 หัวข้อ ได้แก่

1. 서울과 부산의 겨울 날씨가 어떻습니까? 
 อากาศในฤดูหนาวของกรุงโซลและพูซานเปนอยางไร

2. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 
 ฟงขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามใหถูกตอง 13 

 (1) 오늘 태국 날씨가 어떻습니까?

  ①    ②  ③ 

 (2) 들은 내용과 다른 것은 무엇입니까?

  ① 태국은 12월에 눈이 오지 않습니다.

  ② 한국은 겨울에 태국보다 따뜻합니다.

  ③ 한국의 12월 평균 기온은 영하 5도입니다.

กรณีที่ตัวสะกดเสียง [ㄷ] รวมเสียงกับพยัญชนะ ‘ㅎ’ จะออกเสียงเปน [ㅌ]

따   다 [따뜨 다]   깨  다 [깨끄  다]

14발음

듣기

평균 เฉลี่ย   기온 อุณหภูมิ   도 องศาเซลเซียส

-10˚C

-2˚C
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1. 다음 사람들은 지난 주말에 누구를 어떻게 도와주었습니까? 

 ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหที่ผานมา บุคคลเหลานี้ใหความชวยเหลือใครบาง และชวยเหลืออยางไร

말하기

2. 여러분이 다른 사람을 도와준 경험에 대해서 친구와 이야기해 보십시오. 

 ลองพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับประสบการณที่เคยชวยเหลือคนอื่น

도와주었습니까?

누구를

언제

어떻게

a3 + b3 = (a + b)(a2 ‐ ab + b2)
a3 ‐ b3 = (a ‐ b)(a2 + ab + b2)
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이 사람은 무엇을 잘하고 무엇을 못합니까? 알맞은 어휘를 찾아 써 보십시오. 

คนในรูปตอไปนี้ทําอะไรไดและทําอะไรไมไดบาง เลือกคําที่เหมาะสมมาเติมลงในชองวางใหถูกตอง

 요가를 하다 클루이를 불다 태권도를 하다

 전통 춤을 추다 매운 음식을 먹다 샌드위치를 만들다 

어휘 1

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)(3)

(6)

(1)
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가:  선생님, 머리가 아파요. 집에 가도 돼요? 

나:  네. 많이 아프면 집에 가세요.  

여기에서 사진을 찍어도 됩니다.  

냉장고에 있는 음료수를 마셔도 돼요. 

문법 1

-아/어도 되다 

다음은 한국의 공공장소입니다. <보기>와 같이 대화를 만들어 보십시오. 
ภาพตอไปนี้เปนสถานที่สาธารณะตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต ฝกแตงบทสนทนาดังตัวอยาง

연습

<보기>

가: 영화관에서 팝콘을 먹어도 돼요? 

나: 네. 먹어도 돼요.

냉장고 ตูเย็น   팝콘 ปอปคอรน

(1)(1)

(3)

(2)

(4)

영화관에서 팝콘을 먹다

커피숍에서 공부하다

서점에서 책을 읽다

공원에서 자전거를 타다

버스에서 음악을 듣다
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ไวยากรณ์คำาศัพท์

การพูดการฟัง

แบบฝึกหัดที่ช่วย
ทบทวนค�าศัพท์
ในบทเรียน  

รูปภาพที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา
ในบทเรียน 

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

แบบฝึกหัดทดสอบ
ความเข้าใจ
ไวยากรณ์

บอกชื่อไวยากรณ์

ตัวอย่างบทสนทนา
ที่ใช้ไวยากรณ์นี้

ตัวอย่างก่อนท�า
แบบฝึกหัด 

ค�าศัพท์ใหม่ในบทเรียน 

ไฟล์เสียงให้ฝึกฟัง
การออกเสียงที่
ถูกต้อง 

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาเกาหลี  
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문화

한국의 사계절 ฤดูกาล 4 ฤดูของประเทศเกาหลีใต

태국에는 어떤 계절이 있습니까? 한국과 어떤 점이 다른지 이야기해 보십시오. 

ประเทศไทยมีฤดูกาลอะไรบาง ลองพูดคุยกันวา มีจุดไหนบางที่แตกตางกับประเทศเกาหลีใต

봄은 따뜻합니다. 개나리, 진달래, 벚꽃 

등 다양한 꽃이 핍니다. 그래서 사람들이  

꽃구경을 하러 많이 갑니다.

가을에는 산에 단풍이 들어서 아름답             

습니다. 그래서 단풍을 구경하려고 등산 

하는 사람들이 많습니다. 

여름은 날씨가 덥고 비가 자주 옵니다.           

사람들은 더위를 피해 산이나 바다로 여름

휴가를 갑니다.

겨울은 춥고 눈이 많이 옵니다. 사람들은 

스키나 스노보드를 타러 스키장에 갑니다. 

아이들은 눈사람을 만들거나 눈싸움을           

합니다.
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소원 들어 주기 
เกมชวยฟงคําอธิษฐานของฉันที

여러분의 소원은 무엇입니까? 여러분의 소원을 종이에 쓰고 서로의 소원을 

들어 주십시오. 

คําอธิษฐานของทุกคนคืออะไร ใหเขียนคําอธิษฐานของตัวเองลงในกระดาษ แลวแบงปนใหเพื่อน ๆ ฟง

어떻게 해요? เลนอยางไร

• เขยีนคาํอธิษฐานของตวัเองลงในกระดาษ แลวหยอนลงกลอง ซึง่คาํอธิษฐานทีเ่ขยีนจะตอง
เปนคําอธิษฐานที่สามารถทําใหเปนจริงไดภายในหองเรียน

• ใหนักเรียนคนหนึ่งหยิบกระดาษที่อยูในกลองขึ้นมากอน 1 ใบ แลวทําใหคําอธิษฐานของ
เพื่อนที่เขียนอยูในกระดาษใบนั้นเปนจริง

• ถาคําอธิษฐานของใครเปนจริงแลว ใหคนคนนั้นออกมาหยิบกระดาษที่อยูในกลองขึ้นมา
อีก 1 ใบ แลวทําใหคําอธิษฐานของเพื่อนคนถัดไปเปนจริง 

활동

까녹펀의 소원 

춤을 춰 주세요. 
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1. 여러분의 가족들은 무슨 일을 합니까? 무엇을 좋아하고 잘합니까?

 สมาชิกในครอบครัวของทุกคนประกอบอาชีพอะไร แลวพวกเขาชอบอะไรและเกงเรื่องอะไรกันบาง

쓰기

2. 여러분의 가족을 소개하는 글을 써 보십시오.  

 ใหทกุคนฝกเขยีนแนะนาํครอบครวัของตนเอง

(        ) 명

아버지 어머니

나

� 직업:                    

�                             

� 직업:        주부       

� 요리를 잘하십니다.

� 직업:                 

�                          

� 직업:                 

�                          

� 직업:      학생    

�                          
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1. 여러분은 언제 외롭습니까? ทุกคนเกิดความรูสึกโดดเดี่ยวเมื่อไร

2. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามใหถูกตอง 19 

 (1) ‘슬픈 별’은 왜 외롭습니까?

  ① 친구와 싸워서  ② 슬픈 노래를 들어서  ③ 친구가 전학을 가서

 (2) 읽은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

  ① ‘즐거운 토끼’는 외로울 때 책을 읽습니다.

  ② ‘슬픈 별’은 기분이 안 좋을 때 노래를 부릅니다.

  ③ 외로우면 혼자 있는 것보다 사람들과 있는 게 좋습니다.

กรณีที่ตัวสะกด ‘ㅎ, ㄶ, ㅀ’ อยูหนาพยางคที่ขึ้นตนดวยเสียงสระ จะไมออกเสียง [ㅎ]

않을 거예요 [아늘 꺼예요]   싫어하다 [시러하다]

읽기

전학 การยายโรงเรียน   계속 ตอเนื่อง   혼자 คนเดียว   별 ดาว   토끼 กระตาย

20발음

Q: 친한 친구가 전학을 가서 외로워요. 그래서 집에서 재미있는 책을 읽어요. 하지만 

책을 읽은 후에도 기분이 계속 안 좋아요. 외로울 때는 어떻게 하는 게 좋아요? 

   슬픈 별 12.15.

A: 외로울 때는 사람들을 만나는 게 좋아요. 

 외로울 때는 혼자 있으면 안 돼요. 친구와 맛있는 음식을 먹고 이야기해 

보세요. 그리고 노래방에서 친구와 노래하고 춤춰 보세요. 그럼 외롭지 

않아요. 

           즐거운 토끼  12.16.
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การอ่าน การเขียน

วัฒนธรรมกิจกรรมท้ายบท

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกาหลี 
พร้อมรูปประกอบ
และค�าอธิบาย

ค�าถามฝึกคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลี
และวัฒนธรรมไทย

รูปภาพจ�าลอง
สถานการณ์
การเล่นกิจกรรม 

อธิบายวิธีการเล่นกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ๆ 

สัญลักษณ์ชักชวน
ให้ผู้เรียนลองเล่น
กิจกรรม 

แบบฝึกหัด
ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียน
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาเกาหลี  

อธิบายกฎ
การออกเสียงและ
แนะน�าวิธีการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง 
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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:	이번	학기	계획을	말할	수	있다.	

จุดประสงค์การเรียนรู้: สามารถบอกแผนการที่จะทำาในช่วงปิดภาคเรียนนี้ได้

1과

열심히

공부하겠습니다



1  이 학생의 이번 학기 계획은 무엇입니까?

 แผนการที่นักเรียนในรูปตั้งใจจะท�าในช่วงปิดภาคเรียนนี้คืออะไร
2  여러분은 이번 학기에 어떤 계획이 있습니까? 

 ทุกคนมีแผนการอะไรบ้างในช่วงปิดภาคเรียนนี้


