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โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
ข้าพเจ้าเป็นนิสิตปฏิบัติสหกิจ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันที่ปฏิบัติสหกิจ คือวันที่ 29 

พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00-16.00 จันทร์-ศุกร์ ในส่วน
ของหน้าที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือ ช่วยจัดทำสื่อการสอน แบบฝึกหัด ออกข้อสอบ สังเกตการสอน ช่วยงาน
เอกสารและงานอ่ืนๆ โดยมีพนักงานทีป่รึกษา คือ นางสาวสิริมล บุญเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสหกิจเป็นการปฏิบัติงานออนไลน์ (Work from 
home) และเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนในช่วงเดือนที่ 2  พ่ีเลี้ยงที่ดูแลข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำสื่อ
การสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าคาบเรียนเพ่ือสังเกตการสอนของ
คุณครูแต่ละรายวิชา จัดทำแบบฝึกหัดนักเรียน ออกข้อสอบรายหน่วย ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค 
ช่วยคุณครูคุมสอบ และช่วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 จัดกิจกรรมต่างๆของกล่มสาระ อาทิเช่น 
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมวันคริสมาต กิจกรรมOpen Houseของโรงเรียน กิจกรรมของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เป็นต้น ข้าพเจ้าฝึกสหกิจในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) และยังได้มี
โอกาสฝึกสหกิจในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีพ่ีเลี้ยงรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้มีโอกาส
เรียนรู้งานเอกสารราชการ การเขียนบันทึกข้อความ บันทึกการประชุม การประเมินงบประมาณ ฯลฯซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติสหกิจพี่เลี้ยงก็จะคอยสอนรายละเอียดงานอย่างใกล้ชิด พ่ี ๆ ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 และพ่ีๆในฝ่ายบริหารทั่วไปคอยให้คำปรึกษาและคำสอนงานต่าง ๆ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีโอกาสได้เข้า
การประชุมกลุ่มสาระทุกครั้ง และยังได้ช่วยงานในห้องพยาบาลของโรงเรียนในการคีย์ข้อมูล เอกสารต่างๆ อีก
ด้วย  

การปฏิบัติงานในโรงเรียน ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุก ๆ อย่าง มีการสแกน
ลายนิ้วมือเข้าโรงเรียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 08.15 น. สแกนลายนิ้วมือกลับเวลา 16.00 น. – 19.00 น. 
หากมีการหยุดงาน ลางาน ต้องมีใบลาแจ้งฝ่ายบุคคลของโรงเรียนและสามารถลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 
ในส่วนของการจัดทำโครงาน ข้าพเจ้าได้วางแผนการปฏิบัติงานไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นตอนการหาหัวข้อโครงงาน ซึ่งในช่วงเดือนแรกของการปฏิบัติสหกิจ ข้าพเจ้าได้ทำการปรึกษา
กับทางพ่ีเลี้ยงเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนนักเรียนและสิ่งที่สิ่งที่สถานประกอบการต้องการให้
ข้าพเจ้าช่วยส่งเสริมเพ่ิมเติม 

2. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการจัดทำตัวโครงงาน ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มปฏิบัติในเดือนที่สองของ
การปฏิบัติสหกิจ จากข้อที่ 1 เมื่อขา้พเจ้าได้พบปัญหาแล้ว ข้าพเจ้าได้มีการคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นนำเสนอหัวข้อโครงงานกับทางพ่ีเลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อ
ผ่านการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการผลิตตัวโครงงานเป็นขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นตอนการใช้โครงงาน ขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มปฏิบัติในเดือนที่สองและเดือนสามของการปฏิบัติ
สหกิจ ซึ่งขา้พเจ้าจะอธิบายการใช้ผลงานในหัวขอ้ที่ 3 ใหญ่ 

4. ขั้นตอนการหาผลและวิเคราะห์ผลหลังจากการใช้โครงาน โดยขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มปฏิบัติใน
เดือนสุดทา้ยของการปฏิบัติสหกิจ ซึ่งข้าพเจ้าจะอธิบายผลหลังจากการใช้ผลโครงงานในหัวข้อที่ 3 ใหญ ่
 
 



 

• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

ชื่อโครงงาน วิดีโอสอนไวยากร์ภาษาจีนออนไลน์ : Chinese Grammar Video 
ที่มาและความสำคัญ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสหกิจ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติสหกิจนั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน มีหน้าที่จัดทำสื่อการสอน จัดทำแบบฝึกหัด ออกข้อสอบรายหน่วย กลาง
ภาคและปลายภาค คุมสอบ เก็บคะแบบ ลงคะแนนในระบบโรงเรียน จัดทำเอกสารและงานอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่
ข้าพเจ้าจะได้รับผิดชอบในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากพ่ีเลี้ยงประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติสหกิจข้าพเจ้าได้พบปัญหาในการเรียนของนักเรียนคือ ในคาบเรียนวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบที่น้อยกว่าวิชาอ่ืน นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในวิชา
ไวยากรณ์จีนเพราะเป็นวิชาที่ยากและซับซ้อนกว่าวิชาอ่ืน ตัวนักเรียนเองก็ไม่ชอบที่จะเรียนไวยากรณ์จีน จึงทำ
ให้เกิดปัญหานักเรียนสอบได้คะแนนน้อย และไม่ค่อยเข้าใจในไวยากรณ์จีน  

ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำวิดีโอสอนไวยากรณ์ภาษาจีนออนไลน์ลงผ่านช่องทาง 
Youtube เนื่องจากข้าพเจ้าคิดว่า วิธีการสอนโดยใช้สื่อวิดีโอ มีข้อดีคือ ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดี
ขึ้น สามารถจำได้มากและนานขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในปริมาณมากข้ึนในเวลาที่กำหนดไว้ และช่วยให้ผู้เรียน
มีความสนใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  และข้าพเจ้าตัดสินใจลงวิดีโอผ่านช่องทาง Youtube ของ
คุณครูภาษาจีนในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นสื่ออีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงวิดีโอของข้าพเจ้า
ไดง่้ายขึ้น 

โครงงานวิดีโอสอนไวยากรณ์ภาษาจีนของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 10 ตอน ดังนี้ 
1. 再 กับ 又 ต่างกันอย่างไร https://www.youtube.com/watch?v=sZgzvzRPX_Q 
2.因为… 所以… ใช้ยังไง https://www.youtube.com/watch?v=xAq5eX95oDQ&t=23s 
3. 虽然… 但是… ใช้อย่างไร  https://www.youtube.com/watch?v=0lkvIXl7BB0&t=4s 
4.要是… 就…  https://www.youtube.com/watch?v=9eX4fEmb4hA&t=2s 
5. 一… 就… ใช้อย่างไร  https://www.youtube.com/watch?v=8rBC04xDPxg&t=1s 
6. “ฉันเคยไปประเทศจีน“ พูดอย่างไร https://www.youtube.com/watch?v=jTxpeqqyODw 

7. 不但… 而且… ใช้อย่างไร  https://www.youtube.com/watch?v=CJ_Q7MwvQO8 
8. 是…的 ใช้อย่างไร https://www.youtube.com/watch?v=8217ZN2hmo0&t=1s 
9.就 VS 才 ต่างกันอย่างไร https://www.youtube.com/watch?v=tqbU95f9K88&t=55s 
10. การใช้ 比较句 https://www.youtube.com/watch?v=l1zc-1uEA3w&t=10s 
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• ขั้นตอนในการผลิตวิดีโอ จะประกอบดว้ยกันทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สังเกตปญัหาที่พบในระหว่างปฏิบัติสหกิจ 
2. หาวิธีการแก้ปัญหา 
3. สืบคน้ขอ้มูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ภาษาจีน (หนังสือเรียน) 
4. ออกแบบรูปแบบของวิดีโอ 
5. ตัดต่อวิดีโอ นำเนื้อหาและเสียงมาประกอบมาเข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ 
6. เสนอชิ้นงานให้พ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องของตัวโครงงานและเผยแพร่โครงงานลง Youtube 
ของคุณครภูาษาจีนในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
7. พ่ีเลี้ยงทำการส่งลิงค์คลิปวิดีโอของข้าพเจ้าให้กับนักเรียนได้รับชมเพ่ือทำการประเมินความรู้ความ
เข้าใจ 
8. ติดตามผลโดยสำรวจจากแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและสัมภาษณ์คุณครูในกลุ่ม
สาระภาษาจีนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลงาน 
9. วิเคราะห์ผลหลังการใช้ 

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้หรือทักษะท่ีได้เรียนมา นำมาใช้ในการจัดทำตัวโครงงาน  

1. ทักษะด้านการแปลภาษาจีน : จากที่ได้กล่าวไป เนื่องจากข้าพเจ้าต้องใช้เนื้อหาในหนังสือเรียน
汉语教程 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในส่วนนี้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ทักษะในการแปลภาษาจีนจาก
เนื้อหาในหนังสือเรียนให้เป็นภาษาไทย เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำโครงงาน  

2. ทักษะในด้านการเขียนภาษาจีน : ในการจัดวิดีโอจำเป็นที่จะตอ้งมีเนื้อหาสาระและรายละเอียดที่ 
เราต้องการจะสื่อให้กับผู้ที่รับชม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการเขียนภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ 
หรือการใช้คำให้ถูกต้อง เพ่ือให้วิดีโอเป็นสื่อที่เข้าใจงา่ย ไมซ่ับซ้อน 

3. ทักษะดา้นการฟัง-พูดภาษาจีน : การพูดคือการใช้เสียง การออกเสียง ดังนั้นการจัดทำตัววิดีโอ 
ของขา้พเจ้าจำเป็นต้องมีการบันทึกเสียง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องออกเสียงภาษาจีนให้ชัดเจน เพ่ือจะให้นักเรียนและ
ผู้ที่รับชมวิดีโอของข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหา และนอกจากนี้แล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติสหกิจ มีคุณครูชาวจีนที่
ข้าพเจ้าจะต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งในการพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการสื่อสาร การตอบ การ
สักถามถึงรายละเอียดงานต่าง ๆ อีกด้วย 

4. ทักษะดา้นการตัดต่อวิดีโอ : โดยปกติข้าพเจ้าจะถนัดในการตัดตอ่วิดีโอที่มีการบันทึกภาพเคลื่อน 
ไหวจากกล้อง แต่เนื่องจากการจัดโครงงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำในรูปแบบของวิดีโออนิเมชั่น 2D เป็นครั้ง
แรก ซึ่งมีบางส่วนในการจัดทำวิดีโออนิเมชั่น 2D มีความคล้ายกับการตัดต่อวิดีโอที่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
จากกล้อง ดังนั้นขา้พเจ้าจึงไดน้ำทักษะการตัดต่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานของข้าพเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 

     •   วิธีการใช้โครงงาน 
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการติดตอ่สื่อสารหรือเสพสื่อ 

ข้อมูลต่าง ๆ เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการรับชมวิดีโอสอนไวยากรณ์ของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการสอนโดยใช้สื่อวิดีโอ มีข้อดีคือ ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น 
สามารถจำได้มากและนานขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่กำหนดไว้ และช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสนใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการใช้งาน มีดังนี ้

1. หลังจากข้าพเจ้าจัดทำวิดีโอสอนไวยากรณ์ภาษาจีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ามีการลงวิดีโอผ่าน
ช่องทาง Youtube ของคุณครูภาษาจีนในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาและทำการส่งลิงค์ให้กับ
นักเรียนโดยตรง 

2. หลังจากข้าพเจ้าส่งลิงค์วิดีโอให้กับนักเรียนได้รับชมเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนประเมินความรู้ความ
เข้าใจในไวยากรณ์ภาษาจีนของตนเองทั้งก่อน-หลังรับชมคลิปพร้อมทั้งสอบถาม สัมภาษณ์คุณครู
เกี่ยวกับคุณภาพวิดีโอของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 

 
ช่อง Youtube ที่ข้าพเจ้าใช้ลงวิดีโอ : ซุ้มจีน 

 
ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ“又”和“再”。      

2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 因为…所以…。      

3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ“就” 和 “才”。      

4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 要是…就…。      

5 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 虽然…但是…。      

6 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 比较句。      

7 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 不但…而且…。      

8 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 经历和经验的表达：动词+过。      

9 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 是…的。      

10 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 一…就…。      

แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจไวยากรณภ์าษาจีน 
 



 
หลังจากที่ใช้โครงงานทั้ง 10 คลิปของข้าพเจ้า การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้โครงงาน 

ข้าพเจ้าสามารถสรุปผลได้ ดังนี้  
ผลก่อนการใช้โครงงานแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการของข้าพเจ้าคือ นักเรียนชั้นปีที่ 6 

ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ห้อง 6/12 และ 6/14 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 60 คน จากการให้
นักเรียนประเมินระดับความรู้ด้านไวยากรณ์ก่อนดูวิดีโอการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่า
ระดับความรู้ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนไม่ค่อยสูง จากกราฟแท่งพบว่า ระดับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาจีน
ของนักเรียนอยู่ที่ระดับปานกลางและระดับน้อย เนื่องจากนักเรียนทุกคนรู้สึกว่าไวยากรณ์ภาษาจีนนั้นเป็นวิชา
ที่ยากเป็นพิเศษและไม่ชอบเรียนไวยากรณ์จีน ความรู้ด้านไวยากรณ์ของพวกเขาจึงไม่ค่อยสูงมากนัก จึงทำให้
คะแนนสอบของนักเรียนอยู่ในระดับที่น้อยกว่าวิชาอ่ืน โดยผลก่อนใช้โครงงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51 

 
ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน ผลก่อนใช ้

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“又”和“再”。 2.15 

2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 因为…所以…。 2.27 

3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“就” 和 “才”。 2.46 

4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 要是…就…。 2.69 

5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 虽然…但是…。 2.46 

6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 比较句。 2.56 

7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 不但…而且…。 2.64 

8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 经历和经验的表达：动词+过。 2.68 

9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 是…的。 2.63 

10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 一…就…。 2.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผลหลังจากที่มีการใช้โครงงานซึ่งอิงจากผลการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธชม

ศึกษาปีที่ 6/12 และ6/14 ที่รับชมวิดีโอสอนไวยากรณ์ภาษาจีนของข้าพเจ้า พบว่าโครงงานชิ้นนี้ช่วย
แก้ปัญหาการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนใหก้ับนักเรียนได ้สามารถให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่ายกว่าการเรียนใน
ห้องเรียนได้จริง นักเรียนมีความรู้ความเข้าในในไวยากรณ์ภาษาจีนมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าระดับความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ของนักเรียนดีขึ้น จากกราฟแท่งพบว่า ความรู้ด้านไวยกรณ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีและอยู่ในระดับ
ดีมาก นักเรียนรู้สึกว่าการดูวิดีโอการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนออนไลน์ทำให้เข้าใจง่าย จดจำง่าย และเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา สะดวกมากขึ้น เมื่อไม่เข้าใจสามารถเปิดวิดีโอทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยผลหลังการใช้
โครงงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 

 
ลำดับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน ผลก่อนใช ้

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“又”和“再”。 4.88 

2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 因为…所以…。 4.59 

3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“就” 和 “才”。 4.76 

4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 要是…就…。 4.46 

5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 虽然…但是…。 4.78 

6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 比较句。 4.44 

7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 不但…而且…。 4.64 

8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 经历和经验的表达：动词+过。 4.58 

9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 是…的。 4.63 

10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 一…就…。 4.66 

 


