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ภาษาเกาหลี
ความสาคัญ
ในสังคมโลกปัจจุบันและอนำคต กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่สอง นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ
เป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งไม่ว่ำจะเป็นภำษำตะวันออกหรือภำษำตะวันตก ประเทศไทยต้องเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของคนในชำติ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรเรียนรู้ และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำ เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร กำรศึกษำ และกำรประกอบ
อำชี พ ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระทรวงศึ ก ษำธิก ำรตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ และเห็ น ควำมจ ำเป็ น จึ งได้ ก ำหนดนโยบำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
ที่สองที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลี ฝรั่ งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย รวมทั้งภำษำในประเทศอำเซียน ให้ มี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรและก้ำวสู่มำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สถำนศึกษำหลำย
แห่งทั้งภำครัฐและ เอกชนได้เปิดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สองเพิ่มมำกขึ้น เพื่อทำงเลือกสำหรับ
ผู้เรียนในกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงๆ
ภำษำเกำหลีเป็นอีกหนึ่งภำษำที่เป็นภำษำทำงเลือกสำหรับผู้สนใจ ทั้งในระดับโรงเรียนที่เปิดสอนเป็น
โปรแกรมวิ ช ำเลื อ กส ำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ และยั ง เปิ ด เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญำตรี ใ น
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้งกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน เนื่ องจำกทั้งประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี
เป็นประเทศที่เติบโตและพัฒนำทำงอุตสำหกรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็วมำก ทำให้ภำษำ
เกำหลีเป็นที่นิยมและสนใจเรียน และเป็นที่ต้องกำรของตลำดอำชีพมำกขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำเกำหลีร ะดับมัธ ยมศึกษำ สั งกัด สพฐ. จำนวน 45 โรง และมีแนวโน้มมำกขึ้น สำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตรภำษำเกำหลี และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลของเจ้ำของภำษำ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจั ด ทำหลั กสู ตรภำษำเกำหลี ประกอบด้ว ยผู้ เชี่ยวชำญทำงภำษำและวัฒ นธรรมเกำหลี
นักวิชำกำร อำจำรย์ และครูผู้สอนภำษำเกำหลี เพื่อร่วมพิจำรณำและจัดทำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) ที่เรียนโปรแกรมภำษำเกำหลี เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยกำหนดตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงสำหรับสถำนศึกษำที่เปิดสอนภำษำเกำหลี ในกำรพิจำรณำนำไปใช้ให้เหมำะสมกับผู้เรียน
และสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
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เรียนรู้อะไรในภาษาเกาหลี
จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนภำษำเกำหลีคือ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำเกำหลีสื่อสำรในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ด้วยกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และแสดงออก รวมทั้งใช้ภำษำในกำรแสวงหำควำมรู้ ศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ
นอกจำกนี้ผู้เรียนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องรำวและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกด้วยภำษำเกำหลีได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรเรียนภำษำให้บังเกิดผลดี ผู้เรียนต้องเข้ำใจ
จุดมุ่งหมำยนี้ และมีเจตคติที่ดีต่อภำษำเกำหลี สำระสำคัญในกำรเรียนภำษำเกำหลีตำมกรอบหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำ ต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร กำรใช้ภำษำในกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร แสดง
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น ตีควำม สรุปควำม นำเสนอข้อมูล ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ
รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลอย่ำงเหมำะสม
 ภาษาและวัฒนธรรม กำรใช้ภำษำเกำหลีตำมแบบแผนและวัฒนธรรมของเกำหลี ควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเกำหลีกับของไทย และนำไปใช้อย่ำงเหมำะสม
 ภาษากับความสัมพันธ์สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
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 ภาษากับความสัมพันธ์สู่ชุมชนและโลก กำรใช้ภำษำเกำหลีในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลก
อย่ำงไรก็ตำม ภำษำเกำหลีจัดเป็นภำษำต่ำงประเทศที่สอง ในจำนวนหลำยภำษำที่ผู้เรียน
สำมำรถเลือ กเรีย นตำมควำมถนัดและควำมสนใจ หำกโรงเรียนมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนในภำษำ
ดังกล่ำว โรงเรียนสำมำรถนำหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับผู้เรียน โดยรำยละเอียดของสำระกำรเรียนรู้
ประกอบด้วยสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 4 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 ดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มำตรฐำน 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
มีเหตุผล
มำตรฐำน 1.2 มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและ
ควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน 1.3 นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิ ดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ โดยกำรพูด
และกำรเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มำตรฐำน 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำและวัฒ นธรรมของเกำหลี และนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม
กับกำลเทศะ
มำตรฐำน 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเกำหลีและ
วัฒนธรรม ของไทย และนำไปใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน 3.1 ใช้ภำษำเกำหลีในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก
มำตรฐำน 4.1 ใช้ภำษำเกำหลีในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
มำตรฐำน 4.2 ใช้ภำษำเกำหลีเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ภำษำเกำหลีเป็นภำษำต่ำงประเทศในจำนวนหลำยภำษำที่หลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนั ดและควำมสนใจ โดยเริ่ มเรี ย นในระดับมัธ ยมศึกษำตอนปลำย เป็นหลั ก สู ตร 3 ปี ส ำหรับนักเรีย น
ระดับชั้นม. 4-6 ซึ่งแต่ละโรงมีจำนวนผู้เรียนและจำนวนคำบเรียนแตกต่ำงกัน บำงแห่งอำจมำก บำงแห่งอำจน้อย
ขึน้ อยู่กับควำมพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงออกแบบหลักสูตร
ภำษำเกำหลี โดยมีเนื้อหำสำระสำหรับกำรเรียนรู้ภำษำมีรำยละเอียดสังเขปดังผังมโนทัศน์ ในหน้ำถัดไป ในแต่ละ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ได้กำหนดตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยกำหนดขอบข่ำยกำรเรียนรู้เป็นรำยปี เพื่อให้โรงเรียนได้
พัฒนำผู้เรียนให้เพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรสื่อสำรภำษำ และควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำ ตำมระดับวัยของผู้เรียน ซึ่งซับซ้อนขึ้นทั้งแนวกว้ำงและแนวลึก และมีควำมหลำกหลำยที่ครอบคลุมสำระ
ตำมผังมโนทัศน์ในหน้ำถัดไป รวมทั้งเป็นไปตำมหลักกำรและมำตรฐำนสำกลของกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ
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ผังมโนทัศน์ของสาระการเรียนรูพ้ ้ ืนฐานภาษาเกาหลี
เข้าใจและมีทกั ษะทางภาษาในการแลกเปลีย่ น
และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
- คาศัพท์
- นา้ เสียง
- ประโยคประสม
- ประโยคซับซ้อน
- ข้อความที่เป็ นความเรียง
ที่มตี วั เชื่อมข้อความ
- ข้อความที่ไม่เป็ นความเรียง
- บทสนทนาที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
- การแสดงความรูส้ กึ นึกคิด
- การสรุปความคิดรวมยอด
- การแสดงความคิดเห็น

มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทีเ่ รียนสืบค้น
ข้อมูลความรูต้ ามความสนใจในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ

สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ น่ื

สาระที่ 1
ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร

สาระการเรียนรูพ้ ้ นื ฐาน

สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม

สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก

- ตนเอง
- ครอบครัว
- โรงเรียน
- สิง่ แวดล้อมรอบตัว
- อาหาร เครื่องดื่ม
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- เวลาว่างและนันทนาการ
- การศึกษาและอาชีพ
- การซื้อขาย
- ลมฟ้ าอากาศ
- การเดินทางท่องเที่ยว
- การบริการ
- สถานที่
- ภาษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อื่นๆ

มีความรูค้ วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ

ใช้ภาษาภายในและนอกบริบทโรงเรียนเพือ่

- วัฒนธรรมทางภาษาต่างประเทศที่เรียน
- ชีวติ ความเป็ นอยู่ของเจ้าของภาษา

- ขยายเพิม่ พูนความรูแ้ ละแสวงหาความเพลิดเพลิน
- ศึกษาต่อและเตรียมเข้าสู่อาชีพ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
กำรเรียนรู้เริ่มจำกระดับพื้นฐำนตำมสภำพที่เป็นจริงของนักเรียนไทย แล้วทวีควำมซับซ้อนขึ้นทั้งแนวลึก
และกว้ำงตำมระดับวัยของผู้เรียน ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจเนื้อหำภำษำง่ำยๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว แล้ว
ค่อยๆ ขยำยออกในลักษณะซ้ำแล้วคืบ ผู้เรียนจะเข้ำ ใจกลวิธีกำรเรียนรู้แต่ละเนื้อหำ กำรเชื่อมโยงข้ำมเนื้อหำ
จนถึงขั้นพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ที่เป็นของตนเอง สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำญี่ปุ่นและภำษำเยอรมัน
มีควำม
สนุกสนำนและควำมมั่นใจในกำรเรียนและกำรใช้ภำษำ เมื่อเรียนรู้ด้วยระยะเวลำที่เพียงพอและครบถ้วนตำม
มำตรฐำนในหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะกำรสื่อสำรภำษำญี่ปุ่นและ
ภำษำเยอรมันในระดับที่เท่ำเทียมกัน
ครูต้องทำควำมเข้ำใจหลักสูตรและออกแบบบทเรียนโดยบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ และค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับระดับวัยและควำมสำมำรถของผู้เรียน จุดประสงค์
กำรเรียนรู้ที่เรำมุ่งหวังเพื่อกำรพัฒนำจะเกิดผลลัพธ์ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ควำมรู้ทำงภำษำ ทักษะหรือสมรรถนะ
และควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมจีน ซึ่งสำมำรถขยำยควำมโดยสังเขปได้ดังนี้
ความรู้ทางภาษา
1. รู้และเข้ำใจกำรออกเสียง – รู้พยัญชนะและสระ สำมำรถประสมพยัญชนะกับสระได้ รู้และเข้ำใจกำร
ออกเสียงต่อเนื่องและกำรเปลี่ยนเสียง กำรแยกแยะเสียง สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเสียง ตัวอักษร และ
ควำมหมำยได้ เมื่อเข้ำใจหลักกำรเบื้องต้นเช่นนี้ จึงสำมำรถใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรเรีย นรู้ของตนในขั้นสูงขึ้น
เป็นลำดับได้ จนสำมำรถออกเสียงได้อย่ำงคล่องแคล่วและเป็นธรรมชำติ รวมทั้งออกเสียงด้วยทำนองเสียงและ
น้ำหนักเสียงเพื่อสื่อสำรควำมหมำยพิเศษได้
2. รู้ตัวอักษรและคำศัพท์ – รู้ตัวอักษรและคำศัพท์โดยเริ่มจำกส่วนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำมำรถจำ
และอ่ำนตัวอักษรและคำศัพท์ สำมำรถแยกแยะเสียงอ่ำน รูป และควำมหมำยของตัวอักษร เข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวอักษรกับคำศัพท์ เข้ำใจควำมหมำยของคำศัพท์ในบริบทต่ำงๆ เรียนรู้และเพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆ จำก
เรื่องใกล้ตัวและเรื่องรำวในชีวิตประจำวันจนถึงเรื่องในสังคมวงกว้ ำง และข้ำมสำระวิชำ สำมำรถเลือกใช้คำศัพท์
เพื่อสื่อสำรและสื่อควำมหมำยในหัวข้อต่ำงๆ ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยควรรู้และใช้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่ำ 1,500 คำ
3. รู้และสำมำรถใช้ไวยำกรณ์ – รู้และเข้ำใจหน้ำที่ของคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพรำะคำศัพท์แต่ละ
คำจะสื่อควำมหมำย และทำหน้ำที่ต่ำงกัน เมื่อนำมำเรียงกันตำมหลักไวยำกรณ์ จึงจะสื่อควำมหมำยได้ครบถ้วน
และกว้ำงขึ้น ผู้เรี ยนจึ งต้องรู้และเข้ำใจหน้ ำที่ของคำ ได้แก่ คำนำม ลั กษณะนำม สรรพนำม บุพบท สันธำน
คุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำกริยำ กริยำช่วย กำรซ้ำคำกริยำ และรู้ลำดับของคำ โครงสร้ำงและรูปประโยคที่ใช้บ่อย
ได้แก่ ประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถำม ประโยคอุทำน ประโยคเปรียบเทียบ ประโยคควำมรวม
ประเภทต่ำงๆ ที่ซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับในบริบทต่ำงๆ รวมทั้งไวยำกรณ์อื่นๆ ที่เป็นแบบแผนสำหรับกำรสื่อสำร
ที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีทำงภำษำ เพรำะเมื่อผู้เรียนรู้คำศัพท์และควำมหมำยของคำเหล่ำนั้นแล้ว ไวยำกรณ์จะเป็น
ส่วนที่จัดเรียงคำลงในลำดับตำมหน้ำที่ที่ถูกต้องของคำนั้นๆ เพื่อสื่อควำมหมำย
ทักษะทางภาษา
1. มีสมรรถนะทำงภำษำ – เข้ำใจและสำมำรถใช้ทักษะกำรสื่อสำรที่คล่องแคล้วขึ้นเป็นลำดับตำมวัยและ
ประสบกำรณ์ที่สั่งสม ได้แก่ กำรทักทำย อำลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย อวยพร เชื้อเชิญ แนะนำ สอบถำม เตือน
เล่ำเรื่อง อธิบำย บรรยำย แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก ท่ำที ควำมคิดเห็น สนทนำโต้ตอบพูดคุยเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิต กำรเรียน-สถำนกำรณ์-ประเด็นทำงสังคมและวัฒนธรรม
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2. เข้ำใจและสำมำรถใช้ประเด็นสนทนำจำกเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันสู่เรื่องไกลตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัว
งำนอดิเรก ครอบครัว โรงเรียน ชีวิตกำรเรียน กำรดำเนินชีวิตในสังคม สภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเด็น เกี่ย วกับ สั ง คม ศิล ปวั ฒ นธรรม วิทยำศำสตร์ สิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิจ กำรเมือง ทั้งใน ระดั บชำติและ
นำนำชำติ เรื่องในอดีต-ปัจจุบัน-อนำคต
3. เข้ำใจและสำมำรถสื่ อควำมหมำยตรงตัว และควำมหมำยแฝง จับใจควำมสำคัญ ใช้ภำษำกำยหรือ
สิ่งของเพื่อช่วยในกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน เขียนควำมเรียงและขัดเกลำภำษำได้อย่ำงเหมำะสม
ความรู้และเข้าใจทางวัฒนธรรม
1. รู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และสำมำรถเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง
กับวัฒนธรรมไทย เช่น ชนชำติ บุคคลสำคัญ เทศกำล ขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อศรัทธำ มำรยำท อำหำร
กำรละเล่น สิ่งประดิษฐ์ วิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบัน ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ระบอบกำรปกครอง และควำม
เป็นไปต่ำงๆ ที่สะท้อนถึงควำมเป็นชนชำติและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
ผลลัพธ์ทคี่ วรเกิดจากการเรียนรู้
 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ คำชี้แจง คำอธิบำย และคำบรรยำยที่
ฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียงคำ ประโยค ข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง และบทละครสั้นตำม
หลักกำรอ่ำน อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมที่ฟังหรืออ่ำน จับใจควำมสำคัญ
วิเครำะห์ควำม สรุ ปควำม ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรฟังและอ่ำนเรื่องที่เป็นสำรคดีและบันเทิงคดี
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ
 สนทนำและเขี ย นโต้ ต อบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง เรื่ อ งใกล้ ตั ว ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ ำ ว
เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม และสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม พูดและเขียนแสดงควำม
ต้อ งกำร เสนอและให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ ตอบรั บและปฏิ เสธกำรให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ ในสถำนกำรณ์ จ ำลองหรื อ
สถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นต่ำงๆ ข่ำว เหตุกำรณ์ที่ฟังและอ่ำน พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำม
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ อย่ำงมีเหตุผล
 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ เรื่องและประเด็นต่ำงๆ
ตำมควำมสนใจ พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์
และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์ และเหตุกำรณ์
ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ
 เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับระดับของบุคคล เวลำ โอกำสและสถำนที่ ตำม
มำรยำทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของจี น อธิ บ ำยหรื อ อภิ ป รำยเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ควำมคิ ด ควำมเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน เข้ำร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม
 อธิบำย/ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม สำนวน สุภำษิต และบท
กลอนของภำษำจีนกับภำษำไทย วิเครำะห์ / อภิปรำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อ
และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล
 ค้นคว้ำ/ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และนำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
 ใช้ภำษำจีนสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง หรือสถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำชุมชน
และสังคม
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 ใช้ภำษำจีนสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้หรือข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชำติเป็นภำษำจีน
 มีทักษะกำรใช้ภำษำจีน (เน้นกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรี ย น สิ่งแวดล้ อม อำหำร เครื่องดื่ม ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงบุคคล เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุ ขภำพและ
สวัสดิกำร กำรซื้อ -ขำย ลมฟ้ำอำกำศ กำรศึกษำและอำชีพ กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรบริกำร สถำนที่ ภำษำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่จำเป็นตำมสถำนกำรณ์
 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อควำมหมำยตำมบริบทต่ำงๆ ในกำรสนทนำ ทั้งที่เป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร

รูปแบบการเรียนการสอน
 กำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีให้ได้ผลดี ครูต้องจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงจะเกิดกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้ภำษำ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนควร
หลำกหลำยและดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน กำรกำหนดหัวข้อเป็นเรื่องๆ และกำรกำหนดสถำนกำรณ์ แล้วสอน
ภำษำให้สอดคล้องกับเรื่องหรือสถำนกำรณ์นั้น จะส่งผลให้เรียนรู้ภำษำแบบสื่อสำรได้เร็วขึ้น เพรำะสถำนกำรณ์จะ
ช่วยให้เข้ำใจและจดจำ ในแต่ละสถำนกำรณ์ ครูสำมำรถผสมผสำนกำรสอนทั้งคำศัพท์ (เสียงและควำมหมำย)
โครงสร้ำงหรือไวยำกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และวัฒนธรรม ตำมบริบทของสถำนกำรณ์ได้ พร้อมฝึกทักษะกำรฟัง -พูดอ่ำน-หรือเขียน ให้เหมำะสมกับบทเรียน ส่ วนวิธีสอนขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหำและจุดประสงค์ที่ต้องกำรให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในลักษณะใดบ้ำง ดังนั้น ครูควรเลือกหรือกำหนดวิธีสอนให้เหมำะสม เช่น
 อธิบำย
 ให้ฟังเสียงที่คล้ำย/ต่ำง
 แสดง/ สำธิตให้ดู
 ให้ท่องจำคำศัพท์
 จำลองสถำนกำรณ์
 ให้ฝึกซ้ำ/ ทำแบบฝึกหัดลักษณะต่ำงๆ
 ยกตัวอย่ำง
 ให้จดจำลักษณะเฉพำะหรือข้อยกเว้นต่ำงๆ
 เชื่อมโยงและเปรียบเทียบ
 ให้อ่ำนออกเสียง
 ถำม-ตอบ
 ให้พูดและเขียนตำมโครงสร้ำงที่กำหนด และเปลี่ยน
 นำข้อผิดพลำดมำอธิบำยซ้ำ
คำศัพท์ โดยใช้โครงสร้ำงเดิม
 ใช้เกม/ เพลง
 ให้โต้ตอบบทสนทนำเป็นคู่หรือกลุ่ม
 ให้สืบค้นคำศัพท์หรือเรื่องจำกสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ภำษำจีน
 ให้อธิบำย/อภิปรำยภำพนิ่ง หรือภำพเคลื่อนไหว
 กำรเตรียมบทอ่ำนหรือเรื่องให้นักเรียนฟังและอ่ำน ครูควรเตรียมคำถำมและคำตอบตำมเนื้อหำด้วย
และอธิบำยคำศัพท์ยำกๆ เพื่อขยำยควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
 กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมกำรเรียนภำษำให้เร้ำใจ มีกิจกรรมเคลื่อนไหว รวมถึงกำรใช้สื่อประกอบที่เป็น
ภำพและของจริง ตลอดจนจัดกำรเรียนรู้นอกชั้นเรียน จะเพิ่มบรรยำกำศกำรเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ที่ดี
 กำรใช้สื่อ ICT จะช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรสอน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ สำมำรถนำ
สถำนกำรณ์เสมือนจริงเข้ำมำประกอบในบทเรียนได้ และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงหลำกหลำย
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 กำรจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกทำงควำมรู้และทักษะภำษำจีน รวมทั้งกำรส่งเสริมกิจกรรมนอก
สถำนศึกษำ จะช่วยเพิ่มโอกำสให้เด็กได้พัฒนำสมรรถนะและเห็นศักยภำพของตนเองได้ชัดขึ้น เช่น กำรประกวดแข่งข้นพูด–อ่ำน-เขียน-กล่ำวสุนทรพจน์ ขับร้องเพลงจีน ตัดกระดำษ เขียนพู่กันจีน และกำรแสดงทำงวัฒนธรรม
เช่น นำฏศิลป์
 หัวข้อทั่วไปที่นิยมกำหนดในกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
 ตนเอง
 กำรศึกษำ
 บ้ำน – ครอบครัว
 อำชีพ
 โรงเรียน
 กำรท่องเที่ยว
 ธรรมชำติ – สิ่งแวดล้อม
 อำหำร – เครื่องดื่ม
 สถำนที่
 ลมฟ้ำอำกำศ
 สุขภำพ – สวัสดิกำร
 เวลำว่ำง – นันทนำกำร
 กำรซื้อขำย
 กำรบริกำร
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
 อำรมณ์ – ควำมรู้สึก
 ภำษำ
 วิทยำศำสตร์
 เทคโนโลยี
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แหล่งการเรียนรู้
แหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่ครูผู้สอนสำมำรถแนะนำผู้เรียนให้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ เรียนรู้
ฝึกฝนทักษะทำงภำษำเพิ่มเติมจำกกำรเรียนในชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง
แหล่งกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทำงภำษำของตนได้นั้นมีอยู่ในที่ต่ำงๆ
รอบตัวผู้เรียน ทั้งบุคคล สื่อ หนังสือ เอกสำร สถำนที่ต่ำงๆ ทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ดังนี้
บุคคล

สื่อ/หนังสือ/เอกสาร

สถานที่

- ครูผู้สอน
- ครูเกำหลี
- เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
สมำชิกในครอบครัว
- วิทยำกรท้องถิ่น/
ภูมิปัญญำไทย
- ชำวเกำหลีที่อำศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น
- เพื่อนชำวต่ำงประเทศ
Pen-pal / e- pal

- หนังสือตำรำ (Textbooks)
- หนังสืออ้ำงอิง (Dictionaries)
- หนังสือสำรคดี นิยำย บทละคร
- สื่อจริง (Authentic materials):
 แผ่นพับ
 ใบปลิว
 โฆษณำ
 โปสเตอร์
 แผนที่ แผนภูมิ
 สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
 รำยกำรวิทยุ ทีวี
 ภำพยนตร์/ เพลง
- สื่อเทคโนโลยี:
 คอมพิวเตอร์
 ดีวีดี/ วีดีโอ/ วีซีดี
 Software
 Interactive media
 Online resources เช่น
http://www.google.com

- ห้องสมุดโรงเรียน
- ห้อง Lap ทำงภำษำ
- ห้องสมุดหมวดวิชำ
- มุมภำษำภำษำเกำหลี
- ศูนย์กำรเรียนภำษำ
(Self access)
- ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
อำคำรฟอร์จูนทำวเวอร์ ถนน
รัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร
- สถำนที่ทำกำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และวิสำหกิจ เช่น
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ท่ำอำกำศยำน โรงแรม ธนำคำร
กรมประชำสัมพันธ์ ห้ำงร้ำน
ร้ำนค้ำ บริษัท ร้ำนหนังสือ
ศูนย์หนังสือ ฯลฯ
- สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ที่ชำว
ต่ำงประเทศสนใจเข้ำไปเยี่ยมชม
เป็นประจำ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์
โบรำณสถำน วนอุทยำน ฯลฯ
- สถำนทูตประเทศต่ำงๆ
- องค์กรระหว่ำงประเทศ
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การประเมินผลการเรียน
1. กำรประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียนต้องประเมินตำมมำตรฐำนกำรวัดระดับควำมรู้และสำระกำร
เรียนรู้ภำษำญี่ปุ่นและภำษำเยอรมัน เพื่อบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม (ภำษำญี่ปุ่นและ
ภำษำเยอรมัน) ตำมกรอบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. ใช้รูปแบบวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย เหมำะสมกับเนื้อหำ วิธีกำรสอน และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตำมลักษณะกำรประเมินผลทำงภำษำ ดังแผนภูมิกำรประเมินผล 1
3. กำรประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียนต้องเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม และให้กำลังใจผู้เรียน
พัฒนำกำรเรียนภำษำ โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมคิดของผู้เรียน รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ผลประเมิน
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
แผนภูมิการประเมินผล 1 (Assessment Profile)
โครงงาน (Projects)
การสนทนา (Conversation)
การวาดภาพ (Drawing)
การสาธิต (Demonstration)
การเขียนเรียงความ (Essay)
วีดีทศั น์/ แถบบันทึกเสียง
(Video/Audio/Tapes)
สุนทรพจน์ (Speeches)

การปฏิบตั ิจริง
Performance

การทดลอง
(Experiments)

ข้อทดสอบมาตรฐาน
Standardized Tests
ข้อทดสอบท้ายหน่ วยการเรียนรู ้
End-Of-Unit Tests

ข้อทดสอบทั ่วไป
Paper-and-Pencil
Tests

ข้อทดสอบที่ครูทาขึ้ น
Teacher Made Tests

การอภิปรายกลุ่มย่อย
(Small-Group Discussions)

การเขียนรายงาน
(Written Reports)
การโต้วาที (Debates)
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรียน
(Classroom Interaction)
บันทึกพฤติกรรม
(Behavior Observation)

การสังเกตและการรับรู ้
Observation and
Perceptions

การมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน
(Student Participation/Involvement)

การสื่อสารระหว่างบุคคล
Personal Communication

บันทึกการเรียนรู ้
(Journal/Learning Log)

การสัมภาษณ์ (Interviews)
แฟ้ มผลงาน (Portfolios)

ปรับจำกแผนภูมิของ Heartland AEA (อ้ำงถึงใน Helena Curtain 2000)
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ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
หลักสูตรพื้นฐาน 3 ปี (ม.4- ม.6)
한국어 교육과목의 목표와 주제
기본강좌 3 년 (4 학년-6 학년)
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
제목 1: 의사소통을 위한 언어

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
수준 1.1 듣거나 읽은 여러 매체를 이해하고 파악할 수 있다.그리고 자기의 의견을 표현할 수 있다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년.

1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง และคำขอร้องง่ำยๆ
ที่ฟังหรืออ่ำน
1. 명령과 권유를 듣고 이해하고 읽을
수 있다.

 คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
 교실에서 활용하는 명령과 권유.

ตัวอย่ำง 예
- 보세요.
- 읽으세요.
- 대답하세요.

2. อ่ำนออกเสียงตัวอักษร สะกดคำกลุ่มคำ
ประโยค และข้อควำมง่ำยๆ ถูกต้องตำม
หลักกำรอ่ำน

 ตัวอักษรเกำหลี

2. 한글 자모, 단어, 구절, 문장 그리고

 한글의 자음, 모음 그리고 단어 읽기

쉬운 말을 읽을 수 있다.

 หลักกำรอ่ำนออกเสียงพยัญชนะ สระ และกำรสะกดคำ
 한글

ตัวอย่ำง 예
- พยัญชนะ 19 ตัว (พยัญชนะพื้นฐำน เช่น ㄱ, ㄴ, ㄷ,
ㄹ และพยัญชนะซ้อน 5 ตัว คือ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ )
- สระ 21 ตัว (สระเดี่ยว เช่น ㅏ,ㅓ, ㅗ, ㅜ
และสระประสม เช่น ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ )
- เสียงพยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด และเสียงสระ
- 자음 19 개 ( 기본 자음 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ / 쌍 자음 5 개)

- 모음 21 개( 기본 모음

ㅏ,ㅓ,ㅗ,ㅜ /

이중 모음 ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ)
- 자음소리, 받침소리, 모음소리

 หลักกำรอ่ำนออกเสียง

- กำรโยงเสียง เช่น

한국어 [한구거],

읽으세요.[일그세요]

- กำรกลมกลืนเสียง เช่น 합니다[함니다], 같이 [가치]
 발음하기
– 연음 법칙: 한국어 [한구거], 읽으세요.[일그세요]
- 자음 동화: 합니다[함니다], 같이 [가치]

3. บอกควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ
ประโยคและข้อควำมสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่ำน
3. 단어,구절, 문장 그리고 짧은 글의
의미를 듣고 읽고 이해하고 말할 수
있다.

 คำ กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อควำมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

เช่น ตนเอง ครอบครัว อำหำร เครื่องดื่ม สถำนที่
 คำศัพท์ 300 - 500 คำ
 자기에 관련된 단어, 구절, 문장 그리고 글 예를 어
자기소개, 가족, 음식, 음료수, 장소 등
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ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

 단어 300-500 개

ตัวอย่ำงคำ 예
- 사람: 남자, 여자, 어린이, 아기, 어른
- 가족: 아버지, 어머니,오빠, 형, 언니, 누나, 동생
- 직업: 학생, 선생님, 의사, 간호사, 가수, 경찰
- 신체: 머리, 어깨, 무릎, 발, 눈, 코, 입, 귀
- 음식: 생선, 밥, 고기
- 과일 : 사과, 포도, 배, 딸기
- 야채 : 배추, 고추, 무
- 음료: 우유, 물, 콜라, 커피
- 장소 : 집, 학교, 병원, 은행, 공항
- 나라 : 태국, 한국, 미국, 중국, 일본

ตัวอย่ำงประโยค 예문
- 저는 학생입니다.
- 학교에 갑니다.

4. ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน
ประโยค บทสนทนำ ข้อควำมหรือ
บทอ่ำนสั้นๆ

 ประโยค บทสนทนำ ข้อควำม บทอ่ำนสั้นๆ

4. 문장, 대화 글 그리고 짧은 글을 듣거나

 문장, 대화 글 그리고 짧은 글
 의문사 : 누구, 무엇, 어디

읽고 나서 대답한다.

 ประโยคคำถำมแบบตอบรับ/ปฏิเสธ หรือแบบที่มีคำ

แสดงคำถำม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน
ตัวอย่ำง 예
- 내일 학교에 갑니까?

ม. 5
5 학년

1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ
คำอธิบำย และคำบรรยำยที่ฟัง
และอ่ำน
1. 명령,조언 그리고 권유를 듣고
이해하고 읽을 수 있다.

 คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบำย และคำบรรยำย
 명령, 조언 ,권유, 설명 그리고 강의

ตัวอย่ำง 예
- 빨리오세요.
- 여기에 앉으세요.
- 저를 따라오십시오.

2. อ่ำนออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค
ข้อควำม และบทอ่ำนสั้นๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน

 คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำม และบทอ่ำนสั้นๆ
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น กำรออกเสียงตำมระดับสูงต่ำ

2. 단어, 구절, 문장 그리고 쉬운 말을

 단어, 구절, 문장 그리고 쉬운 말
 한글을 읽기의 원리에 따라서 한다. 질문할때 끝소리를

읽을 수 있다.

ในประโยคหรือข้อควำม
높인다.

ตัวอย่ำง 예
- 집에 가요/ 집에 가요?
- 김밥이 맛있어요. /김밥이 맛있어요?
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3. อธิบำยหรือเขียนประโยคและข้อควำม
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง
รูปแบบต่ำงๆ ที่อ่ำน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ
ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมที่
ฟัง
หรืออ่ำน
3. 글이 없는 정보 예를 들어서 사진,
그림, 표시, 그래프, 차트, 지도,
표 등을 보고 그 정보들을 보고 읽은
후에 설명하거나 쓸 수 있다.

 ประโยคและข้อควำมที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

เช่น สัตว์และ
พืช วันและเวลำ สุขภำพ กำรเดินทำง กำรท่องเที่ยว
ลมฟ้ำอำกำศ กำรซื้อ-ขำย งำนอดิเรก กำรแต่งกำย
 คำศัพท์สะสม 500 – 1000 คำ
 สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น ภำพ กรำฟ แผนภูมิ แผนผัง
แผนที่ ตำรำง สัญลักษณ์ เครื่องหมำย
 자기에 관련된 문장과 짧은 글.. 예를 들어 동물,
채소, 날짜, 시간 , 신체, 교통, 여행, 날씨, 물건 사기,
취미, 옷 등

 단어 500-1000 개
 사진, 그림, 표시, 그래프, 차트, 지도, 표

ตัวอย่ำง 예
- 달력: 년, 월, 일, 요일
- 동물: 개, 고양이, 토끼, 코끼리
- 식물: 꽃, 나무
- 날씨와 계절: 춥다, 덥다, 봄, 여름, 가을, 겨울
- 교통수단: 버스, 배, 기차, 비행기, 택시
- 오락과 취미: 텔레비전을 보다, 책을 읽다.

4. จับใจควำมสำคัญและตอบคำถำมจำก
กำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ บทอ่ำน
สั้นๆ
และเรื่องเล่ำ
4. 듣거나 읽은 대화, 짧은 글 그리고
동화의 중심내용을 파악하고 대답할
수 있다.

 บทสนทนำ บทอ่ำนสั้นๆ เรื่องเล่ำ เช่น จดหมำย

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ป้ำยประกำศ บันทึกประจำวัน
บันทึกช่วยจำ
 กำรจับใจควำมสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ
รำยละเอียดสนับสนุน
 คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ทำอะไร
ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ใช่หรือไม่
 대화, 짧은 글, 동화 , 편지, 이메일,게시판,일기,메모
 중심내용이나 제목을 이해할 수 있다.
 중심내용과 관련한 누구, 무엇을, 어디, 언제, 어떻게,
질문에 대답할 수 있다.

ตัวอย่ำง 예
- 누구
- 무엇
- 언제
- 어디에서
- 어떻게
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ม. 6
6 학년

1. ปฏิบัติตำมคำแนะนำ คำชี้แจง คำ
อธิบำย และคำบรรยำย ที่ฟังและอ่ำน
1. 조언, 설명을 말할 수 있다.

 คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำย และคำบรรยำย
 조언, 설명 그리고 강의

ตัวอย่ำง 예문
- 길을 건널 때 횡단보도로 건너야 해요.
- 오른쪽으로 가면 은행이 있어요.

2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ
โฆษณำ บทร้อยกรอง และนิทำน
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. 한글 읽기 원리대로 문장, 뉴스,
광고,
시 그리고 동화를 읽을 수 있다.

 ข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง และนิทำน
 หลักกำรอ่ำนออกเสียง เช่น กำรออกเสียงตำมระดับสูงต่ำ

ในประโยคหรือข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ
บทร้อยกรองและนิทำน
 문장, 뉴스, 광고, 시 그리고 동화
 한글을 읽기의 원리에 따라서 한다.
- 질문할때 끝소리를 올린다.
- 뉴스, 광고, 시 그리고 동화를 읽을 때 가정이
있다.

3. อธิบำยและเขียนประโยค ข้อควำมให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่อ่ำน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยคและข้อควำมที่ฟังหรืออ่ำน

 ประโยคและข้อควำมที่เกี่ยวกับตนเอง กีฬำ ชุมชน

사진,그림,표시, 그래프,차트,지도,

สิ่งแวดล้อม สุขภำพ กำรเดินทำง กำรท่องเที่ยว
ลมฟ้ำอำกำศ กำรซื้อ-ขำย งำนอดิเรก กำรแต่งกำย
เทศกำล กำรศึกษำ อำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 คำศัพท์สะสม 1000- 1500 คำ
 สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง เช่น ภำพ กรำฟ แผนภูมิ แผนผัง
แผนที่ ตำรำง สัญลักษณ์ เครื่องหมำย

표 등 을 보고 그 정보들을 보고

 자기에 관련된 문장과 짧은 글..운동, 사회, 자연,

3. 글이 없는 정보 예를 들어서

읽은
후에 설명하거나 쓸 수 있다.

건강, 교통,여행, 날씨,물건 사기,취미,옷자림,
명절,축제, 교육, 직업, 과학기술 등

 단어 100-1500 개
 사진,그림,표시, 그래프,차트,지도,표

ตัวอย่ำง 예
- 운동: 축구, 배구, 농구, 탁구
- 날씨와 계절: 홍수, 꽃샘추위, 단풍, 가뭄
- 여행 : 비자, 여권, 비행기표, 기차표, 버스표
- 의복 : 한복, 바지, 치마
- 직업 : 판사, 검사, 약사, 회사원, 번역사
- 취미 : 독서, 영화 관람, 수집

4. จับใจควำมสำคัญ วิเครำะห์ควำม
สรุปควำม ตีควำม และแสดงควำม
คิดเห็น จำกกำรฟังและอ่ำนบทอ่ำน
บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ และเรื่องเล่ำ

 บทอ่ำน บทสนทนำ นิทำนง่ำยๆ และเรื่องเล่ำ
 กำรจับใจควำมสำคัญ กำรวิเครำะห์ควำม กำรสรุปควำม

กำรตีควำม
 คำถำมเกี่ยวกับใจควำมสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน
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พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่ำง
ประกอบ
4. 듣거나 읽은 대화, 이야기, 동화의
중심내용을 파악하여 해석, 대답하,
요약하고 자기의 의견을 표현할
수 있다.

เมื่อไร อย่ำงไร ทำไม ใช่หรือไม่
 ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น สรุปควำม กำรให้
เหตุผลและกำรยกตัวอย่ำง
 대화, 이야기그리고 동화
 중심내용을 이해하기, 해석하기, 요약하기, 파악하기
 중심내용에 관련된 질문 - 누구, 무엇을, 어디,
언제, 어떻게 – 에 대답할 수 있다.

 의견을 표현하고 요약하고 예를 들은 문장을 쓴다.
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
제목 1: 의사소통을 위한 언어

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
수준 1.2: 다른 사람과 정보를 교환하고 자기의 감정과 생각을 표현할 수 있기 위한 한국어를 잘
구사할 수 있다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และสถำนกำรณ์
ในชีวิตประจำวัน
1. 정보교환과 상황에 대한 짧은 대화를
할 수 있다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น คำทักทำย

ในโอกำสต่ำงๆ คำขอบคุณ ขอโทษ กำรชักชวน
 ภำษำที่ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว
และสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น กำรแนะนำตัวเอง
และผู้อื่น กำรแนะนำโรงเรียน กิจวัตรประจำวัน
 인사, 권유
 자기에 대한 정보와 사생활 소개 ..자기소개,
학교소개,생활 등

ตัวอย่ำง 예문
- 안녕하세요. 저는 ……입니다.
- 만나서 반갑습니다.
- 감사합니다., 고맙습니다.
- 형이 있습니다./ 오빠가 없습니다 .
- 안녕히계세요./ 안녕히가세요.
- 미안합니다.

2. เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน
คำขอร้องง่ำยๆ
2. 쉬운 권유, 요청을 선택해서 쓴다.

 คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ำยๆ
 쉬운 권유, 요청

ตัวอย่ำง 예문
- 밥 먹으러가요.
- 이리오세 요.
- 가지 마세요.
- 바다에 갑시다.

3. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร
ของตนเองง่ำยๆ
3. 자기가 원하는 것을 말로 표현할
수 있다.

 ภำษำที่ใช้แสดงควำมต้องกำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
 여러 상황에서 원하는 것을 표현하기 위해서 사용할
수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- ….이/가 있습니까?
- 물 주세요.
- 한국에 가고 싶습니다.
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4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
เรื่องใกล้ตัว
4. 자기, 친구 그리고 가족에 대한
정보교환을 말할 수 있다.

 ภำษำที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว

และเรื่องใกล้ตัว
 자기, 친구 그리고 가족에 대한 정보교환을 위한 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 이것은 제 책상입니다.
- 저는 한국 사람 입니다.
- 쏨차이 씨는 태국 사람입니다.
- A: 어느 나라 사람입니까?
B: 한국 사람입니다.

- 이 책은 누구의 책입니까?

5. พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่ำงๆ
5. 자기 주변에 생기는 일, 활동에
대한 감정 표현을 위해 말하고 쓴다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง

ใกล้ตัวและกิจกรรมต่ำงๆ
 자기의 주변에 생기는 일, 활동에 대한 감정 표현을
위해 사용할 수 있는 단어

.ตัวอย่ำง 예문
- 한국 노래를 좋아합니다.
- 사과가 맛있습니다.
- 날씨가 덥습니다.
- 이 영화는 재미있습니다.

ม. 5 1. สนทนำและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับ
5 학년 ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถำนกำรณ์ใน
ชีวิตประจำวัน ประสบกำรณ์ และ
สื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม
1. 자기의 주변에 생기는 일, 상황,

 ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น กำร

사생활 그리고 경험에 대해 쓰고

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในกำรพูด และกำรเขียน
 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบกำรณ์
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เหตุกำรณ์ ประเด็นที่กำลังอยู่ใน
ควำมสนใจ

대화할 수 있다.

 자기의 정보, 주변에 생기는 일, 여러 상황 등에 대해서
말하고 쓸 때에 사용할 수 있는 단어

 자신에 대한 정보, 사람, 활동, 경험, 여러 상황,
유행하는 일 등

ตัวอย่ำง 예문
- 저는 일본사람이 아니에요.
- 그 가수는 언제 태국에 와요?
- 얼마예요?
- 몇 시예요?
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2. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ
คำขออนุญำต คำชี้แจง และ
คำอธิบำย ตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
2. 여러 상황에 따른 권유, 요청 ,허락
그리고 설명을 선택해서 쓴다.

 คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญำต คำชี้แจง คำอธิบำยใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ
 여러 상황에 따른 권유, 요청 ,허락 그리고 설명 등

ตัวอย่ำง 예문
- 화장실에 가도 돼요?
- 극장에서 사진을 찍지 마세요.

3. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร
ขอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
3. 자기가 원하는 것, 다른 사람에게
도움을 주고 받기, 응답 그리고 부정을
표현의 말하기와 쓰기를 할 수 있다.

 ภำษำที่ใช้แสดงควำมต้องกำร ขอและให้ควำมช่วยเหลือ

ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ
 자기가 원하는 것, 다른 사람에게 도움을 주고 받기,
응답 그리고 부정을 표현하기 위해 사용하는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 문 좀 열어 주세요.
- A: 제가 도와 드릴까요?
B: 아니요 , 괜찮아요.

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
บรรยำย อธิบำย และเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน
4. 듣거나 읽은 정보, 강의, 설명에
비교해서 말하고 쓴다.

 ภำษำที่ใช้ขอและให้ข้อมูล

บรรยำย อธิบำย และ

เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน
 듣거나 읽은 정보, 강의, 설명에 비교해서 말하고 쓰기
위해 사용하는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 비행기가 기차보다 더 빨라요.
- 과일 중에서 무엇을 제일 좋아해요?

5. พูดและเขียนบรรยำยแสดง
ควำมรู้สึกและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัว กิจกรรม และประสบกำรณ์
5. 자기의 감정, 주변에 생기는 일의
원인 그리고 경험에 대해서 말하고
쓴다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึกและเหตุผลเกี่ยวกับ

เรื่องใกล้ตัว กิจกรรม ประสบกำรณ์
 자기의 감정, 주변에 생기는 일의 원인 그리고 경험을
표현할 때 사용할 수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 한국 가수를 좋아해서 한국어를 배워요.
- 김치가 너무 매워서 못 먹어요.

ม.6
6 학년

1. สนทนำและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ำว/
เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำม
สนใจของสังคม และสื่อสำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

 ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น กำร

แลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว
ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ และประเด็น
ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม ประสบกำรณ์
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1. 경험, 여러 상황, 뉴스, 유행하는
일에 대해 쓰고 대화할 수 있다.

สถำนกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจ
ของตนเอง และสังคม
 대화할때 서로 정보를 주고 받기 - 자기의 주변에
생기는 일, 경험, 여러 상황, 뉴스, 유행하는 일에 대한
쓰고 대화할 수 있기 위해서 사용할 수 있는 단어

 자신에 대한 정보, 사람, 활동, 경험, 여러 상황, 뉴스,
유행하는 일

ตัวอย่ำง 예문
- 여보세요?
- 식당은 도서관 1 층에 있습니다.
- A: 오늘이 몇 월 몇 일이에요?
B: 시월 팔일이에요.

2. เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ
คำขออนุญำต คำชี้แจง คำอธิบำย
ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
2. 권유, 요청 ,허락 그리고 설명을
선택해서 쓸 수 있다.

 คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญำต คำชี้แจง คำอธิบำย

ที่มีรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
 권유, 요청 ,허락, 설명 그리고 더 복잡한 문장

ตัวอย่ำง 예문
- 불고기 일 인분하고 비빔밥 하나요.
- 그리고 여기 물 좀 주십시오.
- 이 영화는 9 시부터 12 시까지 해요..
- 오후에 선물을 사러 갑시다.

3. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร
ขอและเสนอให้ควำมช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์จำลองหรือ
สถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม
3. 자기가 원하는 것, 다른 사람에게
도움을 주고 받기, 응답, 부정을

 ภำษำที่ใช้แสดงควำมต้องกำร ขอและเสนอให้ควำม

ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์จำลองหรือสถำนกำรณ์จริง
 자기가 원하는 것, 다른 사람에게 도움을 주고 받기,
응답, 부정을 표현하기 위한 현실적인 황과비현실적인
상황에 표현할 수 있는 단어

ตัวอย่ำง 예문

표현하기 위한 현실적인 상황과

- 저는 불고기를 먹고 싶습니다.

비현실적인 상황에 말하거나 쓸 수

- 장미꽃 좀 보여 주세요.

있다.
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4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ และ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่ฟังและ
อ่ำนอย่ำงเหมำะสม
4. 듣거나 읽은 정보, 강의, 설명을

 ภำษำที่ใช้ขอและให้ข้อมูล บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ

และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/
เหตุกำรณ์ที่ฟังและอ่ำน
 듣거나 읽은 정보, 강의, 설명을 비교하고 뉴스를 듣고
읽은 일에 관련된 의견을 표현하기 위한단어

ตัวอย่ำง 예문

비교하고 뉴스를 듣고 읽은 일에

- 김치는 맵지만 맛있어요.

관련된 의견을 표현할 수 있다.

- 비가 오지만 춥지는 않아요.
- 백화점하고 지하철역이 있습니다.
- A: 지금 몇시예요?
B: 한 시 십분이에요.

5. พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึก และ
แสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์
ข่ำว/เหตุกำรณ์ อย่ำงมีเหตุผล
5. 자기의 감정, 주변에 생기는 일의
원인 그리고 경험, 뉴스,여러 상황에
대해서 말하고 쓸 수 있다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์ ข่ำวหรือ
เหตุกำรณ์ และให้เหตุผลประกอบ
 자기의 감정, 주변에 생기는 일의 원인 그리고 경험,
뉴스,여러 상황에 대해서 표현할 수 있는 단어

ตัวอย่ำง 예문
- 생일을 축하니다.
- 고기를 좋아합니다. 생선은 싫어합니다.
- 한국어는 재미있지만 어려워요.
- 이 옷은 비싸지만 좋아요.
- 날씨가 아주 추우니까 옷을 많이 입으세요.
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
제목 1: 의사소통을 위한 언어

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน
기준 1.3: 여러 일에 대한 의견과 가장 중요한 생각을 말할 수 있다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน กิจวัตรประจำวัน และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
1. 자신, 친구, 사생활,자기와 가까운
환경에 대해서 말하고 쓴다

 ภำษำที่ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน

กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
 자신, 친구, 사생활,자기와 가까운 환경에 대해서
표현할 수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 저는 한국사람이 아닙니다.
- 저는 학생입니다.

2. เขียนภำพ แผนผัง และตำรำงแสดง
ข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ได้ฟังหรืออ่ำน
2. 듣고 읽은 내용에 따라 표,차트
그리고 도표를 쓸 수 있다.

 คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อควำมที่มีควำมหมำยสัมพันธ์

กับภำพ แผนผัง และตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ เช่น
ครอบครัว ตำรำงเรียน
 사진,시간표,표시에 관련된 단어,구절 그리고 문장
예를 들어 가족관계, 수업시간표

3. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็น
ง่ำยๆ เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว
3. 자기와 가까운 일에 대한 의견을
말하고 쓴다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ

ใกล้ตัว
 자기와 가까운 일에 대한 의견을 표현을 하기 위해
사용할 수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 한국어가 어렵습니다.
- 선생님이 예쁩니다.
- 유별사

ม. 5
5 학년

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว และประสบกำรณ์
1. 자신, 친구, 사생활,자기와 가까운
환경에 대해서 말하고 쓴다

 ภำษำที่ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และประสบกำรณ์
 자신, 친구, 사생활,자기와 가까운 환경에 대해서
표현할 수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 어제 친구와 같이 영화를 봤어요.
- 치앙마이에 가 봤어요.
- 아침에 일어나서 밥을 먹고 학교에 가요.
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ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

2. พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ
ที่ได้จำกเรื่องรำว กิจกรรม เหตุกำรณ์
ทีอ่ ยู่ในควำมสนใจ
2. 여러 일, 활동, 생긴 일, 사람들이
관심이 많이 있는 일에 대해서 말하고
가장 중요한 것을 쓸 수 있다.

 กำรจับใจควำมสำคัญ เรื่อง กิจกรรม เหตุกำรณ์ที่อยู่ใน

ควำมสนใจ
 생기는 일, 활동, 사람들의 관심이 많이 있는 일의
가장 중요한 것을 이해한다

ตัวอย่ำง 예문
- 밥을 먹으면서 텔레비전을 봐요.
- 으 불규칙

3. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นและ
เหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว
3. 자기와 가까운 일에 대한 의견을
말하고 쓴다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเหตุผลเกี่ยวกับ

กิจกรรม เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรคบเพื่อน สี่ฤดูในเกำหลี อำหำรเกำหลี
ของฝำก
 자기와 가까운 일에 대한 의견, 친구사귀기, 4 계절,
한식, 기념품을 말하고 쓸 수 있는 단어

ตัวอย่ำง 예문
- 김규식 씨는 성격이 좋아서 친구가 많아요.
- 한국어를 배워요. 한국에 가고 싶기 때문이에요.
- (으)려고 하다

ม. 6
6 학년

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์
เรื่องและประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ใน
ควำมสนใจของสังคม
1. 자신, 친구, 경험, 뉴스 그리고 자기와
가까운 환경에 대해서 말하고 쓴다.

 ภำษำที่ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและประเด็นต่ำงๆ
ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
 자신, 친구, 경험, 뉴스 그리고 자기와 가까운 환경에
대해서 표현할 수 있는 단어.

ตัวอย่ำง 예문
- 한국어를 배운 적 있어요.
- 베이징에 가본 적 없어요.
- 아버지, 어머니, 누나 그리고 저 모두 네
사람입니다.

2. พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ
แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง
กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ของสังคม
2. 여러 일, 활동, 생긴 일, 사람들의
관심이 많은 일에 대해서 말하고 가장
중요한 것을 쓴다.

 กำรจับใจควำมสำคัญ แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์

เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ที่อยู่ใน
ควำมสนใจของสังคม
 생기는 일, 활동, 사람들의 관심이 많은 일의 가장
중요한 것을 이해한다.

ตัวอย่ำง 예문
- 내일은 춥고 비가 오겠습니다.
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ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

3. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์ และ
เหตุกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำง
ประกอบ
3. 자기와 가까운 일, 활동, 지역, 사회
그리고 세상에 대한 의견을 말하고
예를 들 수 있다.

 กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้เหตุผลประกอบและ

ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์ และ
เหตุกำรณ์ในท้องถิ่น สังคมและโลก เช่น กำรกำจัดขยะ
ตู้ขำยสินค้ำอัตโนมัติ อำชีพยอดนิยม เครื่องแบบนักเรียน
 자기와 가까운 일, 활동, 지역, 사회 그리고 세상에
대한 의견을 말하고 예를 들 수 있다.
현금 자동 입출금기, 쓰레기분리, 직업,교복

ตัวอย่ำง 예문
- A: 영화가 어때요?
B: 아주 재미있어요.

- 한국어가 태국어보다 (더) 재미있어요.
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
제목 2 : 언어와 문화의 관계

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
기준 2.1: 한국의 언어와 문화의 관계를 잘 이해하여 한국어를 잘 하도록 한다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพตำมมำรยำทสังคมและ
วัฒนธรรมของเกำหลี
1. 한국말을 할 때 한국의 사회예절과
문화, 말, 소리 그리고 예의를 잘
갖춘다.

 กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงในกำรสนทนำ
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเกำหลี เช่น
กำรทักทำย กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรกล่ำวอวยพร
กำรตอบรับหรือปฏิเสธ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ
กำรพูด กำรสัมผัสมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
ตำมระดับของภำษำ
 한국말을 할 때 한국의 사회예절, 문화, 사람의 직위,
기회 때로 말, 소리 그리고 예의를 잘 갖춘다.
인사, 사과, 축하하기 ,대답하고 부정하기, 좋거나 싫기,

ตัวอย่ำง 예
- 안녕 / 안녕하세요./ 안녕하십니까.
- 고마워/ 고마워요/ 고맙습니다

2. อธิบำยอย่ำงง่ำยๆ เกี่ยวกับเทศกำล
วันสำคัญ งำนฉลอง และชีวิตควำม
เป็นอยูข่ องชำวเกำหลี
2. 한국의 축제, 명절, 생활을 쉽게
설명한다.

3. เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลีตำมควำมสนใจ
3. 한국어와 한국문화에 대한 활동에
참석한다.

 คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ งำนฉลอง
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวเกำหลี
 한국의 축제, 명절 그리고 생활에 관련된 단어
ตัวอย่ำง 예
- วันอักษรเกำหลี 한글날
- วันขึ้นปีใหม่ตำมจันทรคติ 설날
- วันไหว้พระจันทร์ 추석
- ชุดประจำชำติเกำหลี 한복
- อำหำรเกำหลี 한국음식
- กำรเคำรพผู้อำวุโส 예의범절
- วันวิสำขบูชำ 부처님 오신 날
- วันสถำปนำประเทศ 개천절
 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
 한국어와 한국문화에 대한 활동
ตัวอย่ำง 예
- กิจกรรมวันอักษรเกำหลี 한글날
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ตำมจันทรคติ 설날
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ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

- กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 추석
- กำรเล่นเกม 게임
- กำรร้องเพลง 한국노래
- กำรพับกระดำษ 종이접기
- กำรทำอำหำรเกำหลี 한식만들기
- กิจกรรมค่ำยภำษำเกำหลี 한국어, 한국문화 캠프
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน 한국어 공연
- กำรทำยบัตรคำ 한국어 단어 카드
- กำรทำหน้ำกำกเกำหลี 한국 전통 탈 만들기
- กำรสวมชุดประจำชำติเกำหลี 한복
ม. 5
5 학년

1. ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำง
อย่ำงสุภำพเหมำะสมกับระดับบุคคล
และโอกำสตำมมำรยำทสังคมและ
วัฒนธรรมของชำวเกำหลี
1. 한국말을 할 때 한국의 사회예절,
문화, 사람의 직위, 기회, 말, 소리
그리고 예의를 잘 갖춘다.

 กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงในกำรสนทนำ
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของชำวเกำหลี เช่น
กำรทักทำย กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรกล่ำวอวยพร
กำรตอบรับหรือปฏิเสธ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ
กำรพูด กำรสัมผัสมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
ตำมระดับของภำษำ
 한국말을 할 때 한국의 사회예절, 문화, 사람의 직위,
기회 , 말, 소리 그리고 예의를 잘 갖춘다.

2 .ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ
งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ชำวเกำหลี
2. 한국의 축제, 명절, 생활을 쉽게
설명한다.

 ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ งำนฉลอง และชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชำวเกำหลี
 한국의 축제, 명절 그리고 생활을 쉽게 설명한다.
ตัวอย่ำง 예
- วันพ่อวันแม่ 어버이날
- วันไหว้ครู 스승의날
- วันเด็ก 어린이날
- วันเรียกร้องอิสรภำพ 삼일절
- วันได้รับอิสรภำพ 광복절
- วันรัฐธรรมนูญ 제헌절
- ปัจจัยกำรดำรงชีพ เสื้อผ้ำ อำหำร ที่อยู่อำศัย
생활요소/의.식.주
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3. เข้ำร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม
ทำงภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
ตำมควำมสนใจ
3. 한국어와 한국문화에 대한 활동에
참석한다.

 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
 한국어와 한국문화에 대한 활동
ตัวอย่ำง 예
- กำรเล่นเกม 게임
- กำรร้องเพลง 한국노래
- กำรพับกระดำษ 종이접기
- กำรทำอำหำรเกำหลี 한식만들기
- กิจกรรมค่ำยภำษำเกำหลี 한국, 한국문화 캠프
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน 한국어 공연
- กำรทำยบัตรคำ 한국어 단어 카드
- กำรทำหน้ำกำกเกำหลี 한국 전통 탈 만들기
- กำรสวมชุดประจำชำติเกำหลี 한복
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีเกำหลี
한국 풍습에 대한 비디오 보기

- จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับประเพณีเกำหลี
한국 풍습에 대한 전시회 개최하기

- ศิลปะป้องกันตัว 태권도
- กำรเล่นเครื่องดนตรีเกำหลี
한국 전통 악기 연주

- กำรถำมตอบเกี่ยวกับเกำหลี
한국에 대한 질문과 대답

- กำรแข่งขันทักษะภำษำเกำหลี
한국어 능력 대회 참가

ม. 6
6 학년

1. เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำ
ท่ำทำงเหมำะสมกับระดับบุคคลโอกำส
สถำนที่ ตำมมำรยำทสังคม และ
วัฒนธรรมของชำวเกำหลี
1. 한국말을 할 때 한국의 사회예절,
문화, 사람의 직위, 기회, 말, 소리
그리고 예의를 잘 갖춘다.

 กำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงในกำรสนทนำ
ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเกำหลี เช่น
กำรทักทำย กำรขอบคุณ ขอโทษ กำรกล่ำวอวยพร
กำรตอบรับหรือปฏิเสธ กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ
กำรพูด กำรสัมผัสมือ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ
ตำมระดับของภำษำ
 한국말을 할 때 한국의 사회예절, 문화, 사람의 직위,
기회, 말, 소리 그리고 예의를 잘 갖춘다.
인사, 사과, 축하하기 ,대답하고 부정하기,
의사표현하기,
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2. อธิบำยหรืออภิปรำยวิถีชีวิต ควำมคิด  วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ และที่มำของขนบธรรมเนียม
ควำมเชื่อ และที่มำของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของชำวเกำหลี
และประเพณีของชำวเกำหลี
 한국사람의 생활, 생각, 믿음, 풍습
2. 한국사람의 생활, 생각, 믿음, 풍습에 ตัวอย่ำง 예
대해서 토론한다.
- ประเพณีกำรเกิด 출산풍습
- ประเพณีกำรแต่งงำน 결혼풍습
- สุภำษิตคำพังเพย 격언/속담
- กำรดำรงชีวิตของชำวเกำหลี
한국인의 생활 : 목욕탕 등산 노래방 찜질방

3. เข้ำร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทำง
ภำษำและวัฒนธรรมของเกำหลี
อย่ำงเหมำะสม
3. 한국어와 한국문화에 대한 활동에
참석한다.

 กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
 한국어와 한국문화에 대한 활동
ตัวอย่ำง 예
- กำรเล่นเกม 게임
- กำรร้องเพลง 한국노래
- กำรพับกระดำษ 종이접기
- กำรทำอำหำรเกำหลี 한식 만들기
- กิจกรรมค่ำยภำษำเกำหลี 한국어, 한국문화 캠프
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน 한국어 공연
- กำรทำยบัตรคำ 한국어 단어 카드
- กำรทำหน้ำกำกเกำหลี 한국 전통 탈 만들기
- กำรสวมชุดประจำชำติเกำหลี 한복
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีเกำหลี
한국 풍습에 대한 비디오 보기

- จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับประเพณีเกำหลี
한국 풍습에 대한 전시회 개최

- ศิลปะป้องกันตัว 태권도
- กำรเล่นเครื่องดนตรีเกำหลี
한국 전통 악기 연주

- กำรถำมตอบเกี่ยวกับเกำหลี
한국에 대한 질문과 대답

- กำรแข่งขันทักษะภำษำเกำหลี
한국어 능력 대회 참가

[31]

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
제목 2: 언어와 문화의 관계

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
수준 2.2: 한국어와 한국문화, 태국어와 태국문화를 비교하여 이해하고 한국어를 맞게 사용할 수 있다.
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ม. 4
4 학년

1. บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำง
 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเสียงตัวอักษร คำ
ของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค
กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำมของภำษำเกำหลีและภำษำไทย
ข้อควำม เครื่องหมำยวรรคตอน และ
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และกำรเรียงลำดับคำตำม
กำรเรียงลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยค
โครงสร้ำงประโยคของภำษำเกำหลีและภำษำไทย
ของภำษำเกำหลีและภำษำไทย
 태국어와 한국어의 자모, 단어, 구절, 문장 그리고
1. 태국어와 한국어의 자모, 단어, 구절,
글의 비교
문장, 글, 문장부호, 어순, 문법을
 태국어와 한국어는 문장부호, 어순이 있다.
비교하고 이해한다.
ตัวอย่ำง 예
- อักษรเกำหลีแต่ละตัวเป็นพยำงค์ ประกอบด้วยเสียง
สระ หรือพยัญชนะ+สระ
- ลำดับคำในประโยคภำษำเกำหลีคือ
“ประธำน+กรรม+กริยำ”
- คำกริยำภำษำเกำหลีมีกำรผันตำมกำล
- กำรใช้คำสุภำพตำมระดับและสถำนภำพ
- คำบ่งชี้ในภำษำเกำหลี เช่น ชี้ประธำน ชี้กรรม
- เครื่องหมำย เช่น ? ! . , :
- กำรโยงเสียง
- 한국어는 자음 , 받침 그리고 모음이 있다.
- 한국어의 어순은 주어-목적어 – 동사
- 한국어의 동사는 활용이 있다.
- 한국어는 존대말이 있다.

- 한국어는 조사가 있다.
- 한국어는 문장부호가 있다.
- 한국어는 연음 법칙이 있다.
2. บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเทศกำล งำนฉลอง และ
ประเพณีตำมวัฒนธรรมของเกำหลีกับ
ของไทย

 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
งำนฉลอง และประเพณีของเกำหลีกับของไทย
 태국과 한국 축제, 명절 풍습을 비교하고 이해한다.
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2. 태국과 한국 축제, 명절 풍습을
비교하고 이해한다.

ม. 5
5 학년

ตัวอย่ำง 예
- วันอักษรเกำหลี 한글날
- วันขึ้นปีใหม่ตำมจันทรคติ 설날
- วันไหว้พระจันทร์ 추석
- ชุดประจำชำติเกำหลี 한복
- อำหำรเกำหลี 한국음식
- กำรเคำรพผู้อำวุโส 예의범절
- วันวิสำขบูชำ 부처님 오신 날
- วันสถำปนำประเทศ 개천절

1. บอกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออก
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยค ข้อควำม
เสียงประโยค ข้อควำม กำรลำดับคำ
กำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคภำษำเกำหลีและ
ตำมโครงสร้ำงประโยคภำษำเกำหลี
ภำษำไทย
และภำษำไทย
 กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน
1. 태국어와 한국어의 자모, 단어, 구절,  태국어와 한국어의 자모, 단어, 구절, 문장, 글,
문장, 글, 문장부호, 어순, 문법의
비교

문장부호, 어순, 문법의 비교

 한국어는 문장부호가 있다.
ตัวอย่ำง 예
- คำกริยำภำษำเกำหลีมีกำรผันตำมกำล
한국어의 동사는 활용이 있다.

- กำรใช้คำสุภำพตำมระดับและสถำนภำพ
한국어는 존대말이 있다.

- รูปแบบประโยคชนิดต่ำงๆ เช่น ประโยคบอกเล่ำ
ประโยคขอร้อง
한국어는 여러 문형이 있다. 긍정문, 의문문,
요청문 등

2. อธิบำยเปรียบเทียบควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล
งำนฉลอง วันสำคัญ และชีวิตควำม
เป็นอยู่ของเกำหลีกับของไทย
2. 태국과 한국 축제, 명절 풍습을
비교하고 이해한다.

 กำรเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เทศกำล งำนฉลอง วันสำคัญ และชีวิตควำมเป็นอยู่
ของเกำหลีกับของไทย
 태국과 한국 축제, 명절 풍습을 비교하고 이해한다.
ตัวอย่ำง 예
- วันพ่อวันแม่ 어버이날
- วันไหว้ครู 스승의날
- วันเด็ก 어린이날
- วันเรียกร้องอิสรภำพ 삼일절
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- วันได้รับอิสรภำพ 광복절
- วันรัฐธรรมนูญ 제헌절
- ปัจจัยกำรดำรงชีพ เสื้อผ้ำ อำหำร ที่อยู่อำศับ
생활요소/의.식.주

ม. 6
6 학년

1. อธิบำยหรือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงโครงสร้ำงประโยคข้อควำม
สำนวนภำษำเกำหลีและภำษำไทย
1. 태국어와 한국어의 문법, 관용어의
다른점을 비교하고 설명한다.

 กำรอธิบำยและกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
โครงสร้ำง ประโยค ข้อควำม สำนวน ของภำษำเกำหลี
และภำษำไทย
 태국어와 한국어의 문법, 관용어의 다른점을
비교하고 설명한다.

ต้วอย่ำง 예
- คำกริยำภำษำเกำหลีมีกำรผันตำมกำลและคำสุภำพ
한국어의 동사는 활용이 있다.

- กำรใช้คำสุภำพตำมระดับและสถำนภำพ
한국어는 존대말이 있다.

2. วิเครำะห์และอภิปรำยควำมเหมือน
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต
ควำมเชื่อ และวัฒนธรรมของเกำหลี
กับของไทย และนำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล
2. 태국과 한국 축제, 명절 풍습을
비교하여 요약하고 토론한다.

 กำรวิเครำะห์และกำรอภิปรำยควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเกำหลีกับของไทย และกำรนำวัฒนธรรมเกำหลีไปใช้
 태국과 한국 축제, 명절 풍습을 비교하여 요약하고
토론한다.

ตัวอย่ำง 예
- ประเพณีกำรเกิด 출산풍습
- ประเพณีกำรแต่งงำน 결혼
- สุภำษิตคำพังเพย 격언/속담
- กำรดำรงชีวิตของชำวเกำหลี
한국인의생활 - 목욕탕 등산 노래방 찜질방
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
제목 3

: 언어와

다른 과목의 관계

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
수준 3.1 :지식 향상을 위해 다른 과목과 연결하여 한국어를 사용한다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ  คำศัพท์ กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรนำเสนอคำศัพท์
กำรเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยกำรพูด
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
หรือเขียน
 다른 과목과 관련된 단어를 공부한다.
1. 다른 과목과 관련된 단어를
말하거나 쓴다.

ม. 5
5 학년

1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
และนำเสนอด้วยกำรพูดหรือเขียน
1. 다른 과목과 관련된 단어를 모으고

 คำศัพท์ กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรนำเสนอ และ
กำรสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงอย่ำงง่ำย ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
 다른 과목과 관련된 단어를 모으고 요약해서
말하기나 쓰기로 표현한다.

요약해서 말하기나 쓰기로 표현한다.

ม. 6
6 학년

1. ค้นคว้ำ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ และนำเสนอด้วยกำรพูด
และกำรเขียน
1. 다른 과목과 관련된 단어를 모으고
요약해서 말하기나 쓰기로 표현한다.

 คำศัพท์ กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม กำรนำเสนอ กำรสรุป
และแสดงควำมคิดเห็นข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
 다른 과목과 관련된 단어를 모으고 요약해서
말하기나 쓰기로 표현한다.
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
제목 4: 언어, 사회와 세상의 관계

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
수준 4.1: 학교 교육, 지역사회 그리고 사회에서 생기는 상황에서 한국어를 사용한다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. ฟัง พูด อ่ำนและเขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถำนศึกษำ
1. 학교나 교실에서 일어나는 일을
한국어로 표현한다.

 กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ
 학교이나 교실에서 일어나는 일을 한국어로
표현한다.

ตัวอย่ำง 예
- กำรทักทำย กำรแนะนำตนเอง เพื่อน และครอบครัว
กำรบอกตำแหน่ง
- 인사, 자기소개, 친구소개, 가족소개, 자기의 직위를
발표하기

ม. 5
5 학년

1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริงหรือ  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ และชุมชน
สถำนศึกษำ และชุมชน
 학교나 교실, 지역사회에서 생기는 현실적인
것과 비현실적인 것을 한국말로 대화하기 위한
1. 학교나 교실, 지역사회에서 생기는
현실적인 것과 비현실인 것을
한국말로 대화할 수 있다.

언어를 사용한다.

ตัวอย่ำง 예
- กำรซื้อของ กำรรับประทำนอำหำร กำรเดินทำง
โรงภำพยนตร์ สวนสำธำรณะ ห้องสมุด กำรใช้
สำธำรณูปโภค
- 물건사기 , 식사, 교통, 영화관, 공원, 도서관,
공공시절

ม. 6
6 학년

1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริงหรือ  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และ
สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม
สังคม
1. 학교나 교실, 지역사회나 사회에서
 학교나 교실, 지역사회나 사회에서 생기는
생기는 현실적인 것과 비현실적인

현실적인 것과 비현실적안 것을 한국말로

것을 한국말로 대화할 수 있다.

대화하기 위한 언어를 사용한다.

ตัวอย่ำง 예
- กำรแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยว/สถำนที่สำคัญในชุมชน
관광지안내, 지역사회에 있는 중요 장소

- กำรกล่ำวต้อนรับ 환영하는 말하기
- กำรพูดในที่สำธำรณะ 사회에서 말하기
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
제목 4: 언어, 사회와 세상의 관계

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
수준 4.2: 직업을 찾기 위해서, 공부하거나 외국인과 이야기하기 위해 한국어를 사용한다.

ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 4
4 학년

1. ใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ
ควำมรู้หรือข้อมูลง่ำยๆ จำกสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
1. 여러 매체에 있는 쉬운 정보를
한국말로 찾는다.

ม. 5
5 학년

1. ใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ
สรุปควำมรู้หรือข้อมูล จำกสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
1. 여러 매체에 있는 정보를 한국말로
찾는다.

 กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น กำรค้นคว้ำควำมรู้หรือ
ข้อมูลง่ำยๆ จำกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
 여러 매체에 있는 쉬운 정보를 한국말로 찾기
ตัวอย่ำง 예
- เพลง 노래
- กำร์ตูน 만화
- บุคคลสำคัญ 중요한 사람
- สถำนที่สำคัญ 중요한 장소
- เทศกำล 축제
 กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ สรุปควำมรู้หรือ
ข้อมูลจำกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
 여러 매체에 있는 쉬운 정보를 한국말로 찾기
ตัวอย่ำง 예
- กำรสืบค้นข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
출판물, 인터넷에 있는 정보 찾기

- ฉลำกผลิตภัณฑ์
제목 읽기

- กำรรักษำสุขภำพอนำมัย
건강 지키기

2. เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน
เป็นภำษำเกำหลี
2. 학교나 지역사회의 정보를 한국어로
발표한다.

- วิธีทำอำหำร 음식 만들기
 กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรเผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน และชุมชน
 학교나 지역사회의 정보를 한국어로 발표하기.
ตัวอย่ำง 예
- แผ่นพับแนะนำโรงเรียน และชุมชน
학교의 정보를 안내하는 팸플릿 만들기

- ป้ำยประกำศและโฆษณำ
게시판과 광고 만들기

- นิทรรศกำร 전시회 개최
- ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำงๆ 여러 활동 발표
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ชั้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

학년

목표

한국어 교육 주제

ม. 6
6 학년

1. ใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ
รวบรวม วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้
หรือข้อมูล จำกสื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อ และกำร
ประกอบอำชีพ
1. 미래에 공부하거나 직업을 찾기
위한 정보를 한국말로 찾는다.

 กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรสืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ สรุป ควำมรู้หรือข้อมูล จำกสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ
 미래에 공부하거나 직업을 찾기 위해 여러 매체에
있는 정보를 한국말로 찾기.

ตัวอย่ำง 예
- กำรสืบค้นข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
출판물, 인터넷에 있는 정보 찾기

- สืบค้นข้อมูลมหำวิทยำลัยในประเทศเกำหลี
한국에 있는 대학교에 대한 정보를 찾기

- สืบค้นข้อมูลบริษัทหรือองค์กรของเกำหลี
한국 회사나 단체에 대한 정보를 찾기

- สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรประกอบอำชีพ
직업에 대한 정보를 찾기

2. เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
หรือประเทศเป็นภำษำเกำหลี
2. 학교나 지역사회, 태국의 정보를
한국어로 발표한다.

 กำรใช้ภำษำเกำหลีในกำรเผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศ
 학교나 지역사회, 태국의 정보를 발표하기 위해
한국말을 사용한다.

ตัวอย่ำง 예
- แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
학교의 정보를 안내하는 팸플릿 만들기

- โปสเตอร์
포스터 만들기

- ประกำศ
광고 만들기

- นิทรรศกำร
전시회 개최

- ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำงๆ
여러 활동 발표
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ภาคผนวก

[39]

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี หลักสูตร 3 ปี (ม.4-6)
필수한국어문법 3 년 (4 학년-6 학년)

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

첫번째

โครงสร้าง/ไวยากรณ์
학기
ภาคเรียนที่ 2 두번째

ม. 4

- ㅂ/습니다

-고

4 학년

- ㅂ/습니까?

- (으)면

- 이다/이/가

- 아/어요

– 아니다

- (으)ㅂ시다

- 은/는

- (으)세요

- 이/가

- (으)십시오

- 을/를

- 께서/께서는

-에

- 에게/- 께

- 네/아니요

- (으)시

- 에(장소)

- 았/었

- 에서

-겠

- 하고

- (으)로(목적)

- 와/과

- 에게서/ 한테서

-의

-도

- 안/ 지 않다

-만

- 고 싶다

- (이)나

- 고 있다

- 못/ 지 못하다

- 지시대명사

- 부터/-에서,

- 인칭대명사

- 까지

- 한자 수사

- 마다
- ㅂ 불규칙
- 한글 수사
- 유별사

학기
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ระดับชั้น
ม. 5
5 학년

ภาคเรียนที่ 1

첫번째

โครงสร้าง/ไวยากรณ์
학기
ภาคเรียนที่ 2 두번째

- 지만

- 아/어서 (순서)

- 아/어서(이유)

- 거나

- (으)면서

-게

- (으)지요?

- (으)ㄹ게요

- 기 때문에

- 아/어서요

- (으)러가다/ (으)러오다

- (으)니까

- (으)ㄹ 수 있다/

- 지 말다

(으)ㄹ 수없다

- (으)ㄹ 것이다

- (으)로 (수단)

- (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다

- ㄴ/는(관형형)

- 았/었으면 좋겠다

- (으)ㄹ

- (으)ㄴ 적이

(관형형)

있다/없다

- (으)ㄹ까요?

- 처럼

- 아/어주다

- (으)ㄴ지

- 아/어 보다

- (으)려고 하다

- 보다 (비교)

- (으)려고

-ㄷ 불규칙

- 으 불규칙

-ㄹ 불규칙

ม. 6
6 학년

학기

- (으)ㄴ데

- 는 게 좋겠다

- 고요

- (으)ㄹ까 봐

- (으)려고요

- (으)ㄹ까 하다

- (으)ㄴ데요

- 게 되다

- 군요/ 는군요

- 밖에

- 아/어야 되다

-기

- 아/어야 하다
- 기로 하다
- 아/어도 되다
- (이)랑
- 네요
-ㅅ 불규칙
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษำธิกำร กรมวิชำกำร. 2546. กำรจัดสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กำรศำสนำ กรมศำสนำ
กระทรวงศึกษำธิกำร. 2551. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภำ.
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ.
2551. ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

[42]

อภิธานศัพท์
หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน หมำยถึง หลั กสูตรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำที่ต่ำกว่ำอุดมศึกษำ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีควำมสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ อีกทั้งมี
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิต และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพื่อกำรแข่งขันในยุคปัจจุบัน
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกอบด้ว ยส่วนที่เป็นแกนกลำงซึ่งกำหนดโดยหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนที่
เกี่ยวกับสภำพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งสำมำรถพัฒนำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือกับท้องถิ่นและ
สถำนศึกษำ นอกจำกนั้นยังมีส่วนเพิ่มเติมที่สถำนศึกษำแต่ละแห่งพัฒนำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำม
สนใจ ควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมำยถึง กลุ่มขององค์ควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่ง
จัดแบ่งตำมศำสตร์ต่ำงๆ เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภำษำไทย 2) คณิตศำสตร์ 3) วิทยำศำสตร์ 4) สั งคมศึกษำ
ศำสนำ และวั ฒ นธรรม 5) สุ ข ศึ ก ษำและพลศึ ก ษำ 6) ศิ ล ปะ 7) กำรงำนอำชี พ และเทคโนโลยี และ 8)
ภำษำต่ำงประเทศ
สาระ หมำยถึ ง กลุ่ ม ย่ อ ยขององค์ ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะภำยใต้ ก ลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ เช่ น กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 4 สำระได้แก่ 1) ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 2) ภำษำและวัฒนธรรม 3) ภำษำกับ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และ 4) ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนโลก
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมำยถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถือเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทั้งระดับชำติ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
มีห น้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบในกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อพั ฒ นำผู้ เ รียนให้ บรรลุ คุ ณภำพตำมที่มำตรฐำนกำหนด
มำตรฐำนกำรเรียนรู้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถือเป็นตัวจักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็น
เป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย และใช้สำหรับ
ผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้ งเด็กพิกำรและด้อยโอกำส จะมียกเว้นก็แต่ผู้ที่มีควำมบกพร่อง
ทำงสมองและกำรเรียนรู้อย่ำงรุนแรงเท่ำนั้น แนวคิดดังกล่ำวอยู่บนฐำนควำมเชื่อที่ว่ำผู้เรียนทุกคนสำมำรถพัฒนำ
อย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกันได้
ตัวชี้วัดชั้นปี หมำยถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในแต่ล ะระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตัวชี้วัดชั้นปีมีควำมชัดเจน มีควำมเฉพำะเจำะจง และมีควำมเป็นรูปธรรมในกำร
นำไปใช้ในกำรกำหนดเนื้อหำ กำรเรียนกำรสอน จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับกำรวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภำพผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะสำคัญที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ซึ่งนักเรียนต้องรู้และปฏิบัติได้
ทักษะการสื่อสาร หมำยถึง ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรรับ สำรและส่ง
สำรด้วยภำษำญี่ปุ่น ได้อย่ำงสื่อควำมหมำย คล่องแคล่ว ถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจน
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สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง หมำยถึง สิ่งที่ใช้สื่อสำรแทนคำ วลี ประโยค และข้อควำม เช่น กรำฟ สัญลักษณ์ รูปภำพ
สิ่งของ แผนผัง แผนภูมิ ตำรำง เป็นต้น
การถ่ายโอนข้อมูล หมำยถึง กำรแปลงข้อมูลที่ผู้ส่งสำรต้องกำรจะสื่อสำรให้ผู้รับสำรเข้ำใจควำมหมำยในรูปแบบที่
ต้องกำร เช่น กำรถ่ำยโอนข้อมูลที่เป็นคำ ประโยค หรือข้อมูลไปเป็นข้อมูลที่เป็นกรำฟ สัญลักษณ์ รูปภำพ แผนผัง
แผนภูมิ ตำรำง ฯลฯ หรือกำรถ่ำยโอนข้อมูลที่เป็นกรำฟ สัญลักษณ์ รูปภำพ แผนผั ง แผนภูมิ ตำรำง ฯลฯ ไปเป็น
ข้อมูลที่เป็นคำ ประโยค หรือข้อควำม
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คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
1
2
4
5
6

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้อำนวยศูนย์กำรศึกษำภำษำเกำหลี (Mr. Kim Sang Nam)
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (นำงสำวอุษณีย์ วัฒนพันธ์)

คณะกรรมการยกร่างสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
1

รองศำสตรำจำรย์ปริศวร์ ยิ้นเสน

2

นำยคิม คยูซิก

3

นำงสำวอลิสรำ ชมชื่น

4
5

ศำตรำจำรย์ลี ฮำนู
ผศ. พุทธชำติ โปธิบำล

6
7
8
9

นำงสำวสุนทรี ลำภรุ่งเรือง
นำงโด อึนจอง
นำงสำวสิทธินี ธรรมชัย
นำยเทิดเกียรติ เสมำทอง

10 นำงลี เฮ จิน
11 นำงสำวรัชดำภรณ์ ชูช่วย
12 นำงสำวจำรุวรรณ คำพรหม
13 นำงสำวณัฐนันท์ คงประพันธ์
14 นำงสำวปิยฉัตร ช่วยดี
15 นำงสำวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
ผู้เชี่ยวชำญภำษำเกำหลี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย จ.
นครศรีธรรมรำช
โรงเรียนวรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ
โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 2
จังหวัดสงขลำ
โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ

จ. สงขลำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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16 นางสาวเพ็ญนภา ทองเพชร
17 นำงสำวจิรำพร คำไธสง
18 นำงสำวเงินยวง นุดตะเคียน

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์
จังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

19 นำงประเสริฐศรี อดุลยรัตน์

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

20 นำงสำวสุกฤตำ สนิทจันทร์

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.

น.ส. อุษณีย์ วัฒนพันธ์
น.ส. เงินยวง นุดตะเคียน
นำยเทิดเกียรติ เสมำทอง
นำงลี เฮ จิน

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหำนคร

กรรมการ
กรรมกำร
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

