
★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 

1. ทุกคน สวสัดคีะ่ วนั   เดอืน   ปี 　
การประเมนิ

ความคดิเห็นCan-do 01
ฟังการแนะนําตวัเองที�มกีารเรยีบเรยีงเนื�อหา 
แลว้เขา้ใจประเด็นสาํคญั เชน่ ขอ้มูลสว่นตวั สิ�งที�สนใจ 
ความตอ้งการ หรอืความตั�งใจ เป็นตน้

・คณุเขา้ใจขอ้มูลสว่นตวัของทั�ง 4 คนอยา่งครา่วๆ หรอืไม่

・คณุเขา้ใจความตอ้งการหรอืความตั�งใจ เร ื�องที�สนใจหรอืงานอดเิรกของเขาหรอืไม่

・คณุสามารถถามเมื�อพบคาํศพัทท์ี�ไม่เขา้ใจไดห้รอืไม่

2. เ ออ่.. ขอโทษนะคะ

Can-do 02 สามารถทกัคนที�ไม่รูจ้กักนัมากอ่น เพื�อถามคาํถามเกี�ยวกบัคูส่นทนา
และพูดบรรยายเกี�ยวกบัตนเองไดอ้ยา่งละเอยีด

・คณุสามารถทกัคนที�ไม่รูจ้กัมากอ่นอยา่งสภุาพไดห้รอืไม่

・คณุสามารถถามคาํถามแบบสภุาพไดห้รอืไม่

・คณุสามารถพูดบรรยายเร ื�องราวเกี�ยวกบัตนเองอยา่งละเอยีดไดห้รอืไม่

3. ยนิดทีี�ไดรู้จ้กัคะ่ ดฉินัชื�อ มะอ ิคะ่

Can-do 03 สามารถแนะนําตวัเองโดยเรยีบเรยีงเนื�อหา เชน่ ขอ้มูลสว่นตวั
ความตอ้งการ หรอืความตั�งใจ เป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวได ้

・คณุสามารถพูดเกี�ยวกบัขอ้มูลสว่นตวั ความตอ้งการหรอืความตั�งใจ ของคณุไดห้รอืไม่

・ คุณสามารถโฆษณาจดุเดน่หรอืความสามารถของตวัเองอยา่งง่ายๆ ไดห้รอืไม่

・คณุสามารถพูดเรยีงลาํดบัเนื�อหาไปไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาตหิรอืไม่

4. อย่าลมืกดตดิตามดฉินัดว้ยนะคะ

Can-do 04 อา่นขอ้ความแนะนําตวัในโซเชยีลมเีดยี
แลว้สามารถจบัใจความสว่นใหญไ่ดว้า่เขาเป็นคนอยา่งไร

・คณุไดร้บัขอ้มูลที�ตนอยากทราบหรอืไม่

・คณุเขา้ใจวา่ทั�ง 4 คนเป็นคนอยา่งไร อยา่งครา่วๆ ไดห้รอืไม่

・ขณะอา่น คณุสามารถคาดเดาความหมายของคาํศพัทท์ี�เป็นอกัษรคนัจทิี�ไม่รูจ้กัไดห้รอืไม่

5. เ ขยีนแนะนําตนเอง

Can-do 05 สามารถเขยีนเกี�ยวกบัสิ�งที�สนใจ ความตอ้งการ
หรอืความตั�งใจ ลงในขอ้ความแนะนําตวัทางโซเชยีลมเีดยีได ้

้

เมื�อเจอกนัเป็นคร ั�งแรก
TOPIC

1 ★ Can-do をチェックしましょう

・คณุสามารถเขยีนเกี�ยวกบัเร ื�องที�ตนเองสนใจไดห้รอืไม่

・คณุสามารถเขยีนเกี�ยวกบัความตอ้งการหรอืความตั�งใจของตนเองไดห้รอืไม่

・คณุสามารถเขยีนสรปุภายในจาํนวนตวัอกัษรที�กาํหนดไดห้รอืไม่�

 เอกสารจดบันทกึการเรียนร ู้
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1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้
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จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใชใ้นการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้

★ บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

 เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

TOPIC

1 เมื�อเจอกนัเป็นคร ั�งแรก

สาํนวนของฉนั



1. ร ้านนี�อรอ่ยมาก โดยเฉพาะอาหารประเภทปลา

Can-do 06
ฟังเกี�ยวกบัการแนะนํารา้นอาหารหรอืภตัตาคาร
แลว้สามารถเขา้ใจขอ้มูลสาํคญั เชน่ รสชาตแิละราคาได ้

・คณุเขา้ใจวา่เป็นรา้นแบบไหนหรอืไม่
・คณุเขา้ใจลกัษณะเดน่ของรา้น เชน่ รสชาต ิราคา บรกิาร หรอืไม่
・เมื�อมคีาํศพัทท์ี�ไม่เขา้ใจ คณุสามารถถามกลบัไดห้รอืไม่

2. แป้งทํา โอโคโนมยิาก.ิ..

Can-do 07
สามารถพูดคยุระหวา่งที�ไปซื �อของดว้ยกนั 
วา่วตัถดุบิของอาหารคอือะไร ซ ื �ออะไรไดท้ี�ไหน มวีธิใีชอ้ยา่งไร

・คุณสามารถถามเกี�ยวกับวัตถุดิบและวิธีทําได้หรือไม่

・คุณสามารถพูดแบ่  งปั  นไอเดียเกี�ยวกับวัตถุดิบและวิธีทําได ้หรือไม่

・เมื�อมีคําศัพท์  ที�นึกไม่  ออก คุณสามารถถามได้หรือไม่

3. ลองรบัประทานดูสคิะ

Can-do 08
สามารถอธบิายเกี�ยวกบัลกัษณะเดน่ 
และวธิทีาํอาหารของประเทศตนเองไดอ้ยา่งเขา้ใจไดง้่าย

・คุณสามารถพูดเกี�ยวกับหน้ าตาของอาหาร วิธีทํา หรือรสชาติได้หรือไม่

・คณุสามารถพูดโดยใสข่อ้มูลสว่น "อื�นๆ" ลงไปดว้ยไดห้รอืไม่

・คุณสามารถพูดโดยคํานึงถึงลําดับเรื �องราวได้หรือไม่

4. เ คล็ดลบัคอืใสม่นัฝร ั�งลงไป!

Can-do 09
อา่นวธิทีาํอาหาร แลว้สามารถทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวตัถดุบิ
ขั�นตอนการทาํ ขอ้ควรระวงัได ้

・คุณสามารถทําความเข้ าใจวัตถุดิบและลําดับการทําอาหารได้หรือไม่
・คุณสามารถทําความเข้ าใจข้อควรระวังในการทําอาหารได้หรือไม่
・คุณสามารถอ่ านบทความโดยรวม โดยเดาความหมายของจากคําศัพท์ ที�รู ้

อย่ ูแล้ วได้หรือไม่

5.ว ิธทีํา “สุกี �ยากี �แบบง่ายๆ”

Can-do 10 　สามารถเขยีนโนต้บอกวธิทีาํอาหารใหก้บัเพื�อนได ้

・คุณสามารถเขียนวัตถุดิบในการทําอาหารได้หรือไม่
・คุณสามารถเขียนวิธีทําอาหารได้หรือไม่
・คณุสามารถเขยีนโนต้บอกวธิทีาํอาหารโดยคาํนึงถงึโครงสรา้งของเนื�อหาไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

 อาหารที�ฉันแนะนาํTOPIC

2 ★ Can-do をチェックしましょう
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 อาหารที�ฉันแนะนํา
TOPIC

2

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★  บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ก็ตอ้งเพลงลูกทุ่งอยู่แลว้

Can-do 11 ฟังเร ื�องราวเกี�ยวกบัดนตร ีแลว้สามารถจบัใจความสว่นใหญไ่ดว้า่
ดนตรนัี�นมลีกัษณะพเิศษ หรอืมเีสน่หอ์ยา่งไร

・คุณเขา้ใจหรอืไม่ ว่าผูพู้ดไดแ้นะนําดนตรรีูปแบบใดอยู่

・คณุเขา้ใจหรอืไม่ วา่ผูพู้ดกลา่ววา่จดุใดเป็นขอ้ดี

・เมื�อมคีาํศพัทท์ี�ไม่เขา้ใจ คณุสามารถถามกลบัไดห้รอืไม่

2. เ พลงดไีม่มวีนัเกา่

Can-do 12
สามารถพูดกบัเพื�อนเกี�ยวกบัความชอบ และประสบการณด์า้นดนตร ี
อกีทั�งสามารถคอมเมนตง์่ายๆ เกี�ยวกบัเร ื�องของเพื�อนได ้

・คุณสามารถชวนเพื�อนไปคาราโอเกะได้อย่ างราบรื�นหรือไม่

・คุณสามารถพูดเกี�ยวกับเพลงที�ชอบหรือประสบการณ์ ที�ไปคาราโอเกะได้หรือไม่
・คุณสามารถฟั งเรื�องของค่ ูสนทนา แล้ วแสดงความคิดเห็นและกล่ าวคํา

โต้ตอบ (Aizuchi) ได้หรือไม่

3. ความสุดยอดของเธอกค็อื…

Can-do 13 สามารถอธบิายเกี�ยวกบัเหตผุลที�ชอบและเสน่หข์องดนตรทีี�ชอบได ้

・คณุสามารถแนะนําเกี�ยวกบัดนตรทีี�ชอบอยา่งง่ายๆ ไดห้รอืไม่

・คณุสามารถบอกเสน่ห ์(สว่นที�คดิวา่ด)ี ไดห้ลายขอ้หรอืไม่

・คณุสามารถพูดโดยใชค้าํเช ื�อม เช ื�อมแตล่ะประโยคเขา้ดว้ยกนัไดห้รอืไม่

4. ไ ปชมการแสดงสดของวง BEGIN มาแลว้!

Can-do 14
อา่นบล็อกที�เขยีนเกี�ยวกบัความรูส้กึที�ไปคอนเสริต์ 
แลว้สามารถจบัใจความไดว้า่ เป็นคอนเสริต์แบบใด รูส้กึอยา่งไร

・คณุเขา้ใจความรูส้กึของผูเ้ขยีนไดห้รอืไม่

・คณุเขา้ใจไดว้า่เป็นคอนเสริต์แบบใด มลีกัษณะเดน่อยา่งไรหรอืไม่

・คณุสามารถอา่นโดยคาดเดาความหมายของคาํศพัทท์ี�เป็นอกัษรคะตะคะนะไดห้รอืไม่่

5. ไ  ปด้วยกันไหม

Can-do 15
สามารถเขยีนอเีมลชวนเพื�อนไปคอนเสริต์ 
โดยอธบิายอยา่งง่ายๆ ไดว้า่เป็นคอนเสริต์แบบใด

・คณุสามารถชวนเพื�อนไปคอนเสริต์ไดห้รอืไม่

・ คณุสามารถอธบิายอยา่งง่ายๆ ไดว้า่เป็นคอนเสริต์แบบใดหรอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

ดนตรีที�ฉนัชอบ
TOPIC

3 ★ Can-do をチェックしましょう
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ดนตรีที�ฉนัชอบ
TOPIC

3

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★ บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรียน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกัน 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ตอนนี�ดิฉันมาที�ออนเซ็นค่ ะ

Can-do 16
ฟังรายงานสดจากสถานที�ทอ่งเที�ยวของรายการโทรทศัน ์
แลว้สามารถเขา้ใจไดว้า่ ออนเซน็ หรอื เรยีวกงันั�น 
มลีกัษณะพเิศษ หรอืมอีะไรน่าสนใจ

・คุณเขา้ใจความแตกต่างของออนเซน็ทั�ง 4 แห่ง อย่างครา่วๆ ไดห้รอืไม่
・คุณสามารถทําความเขา้ใจลกัษณะเด่นของออนเซน็แต่ละแห่งไดห้รอืไม่
・คุณสามารถคดิความหมายของคําศทัพจ์ากการดูภาพเคลื�อนไหวหรอืรูปถ่ายไดห้รอืไม่ ่

2. มาโรงแรมเรียวกังของญี�ปุ่นเป ็นคร �งัแรก

Can-do 17
สามารถบอกเหตผุลกบัทางโรงแรมหรอืเรยีวกงั 
เพื�อใหเ้ปลี�ยนอาหาร หรอืเปลี�ยนหอ้งใหไ้ด ้

・คุณสามารถขอร ้อง หรือบอกความต ้องการโดยให ้ เหตุผลด ้วย ได ้หรือไม่

・คุณสามารถพูดด้วยภาษาสุภาพได้หรือไม่

・คุณสามารถใช้ คําเช่ น "ええと" "あのー" ได้ คล่ องหรือไม่

3. ที�ที�อยากไปที�สุดคือ…

Can-do 18
สามารถพูดถงึแผนหรอืความตั�งใจในการทอ่งเที�ยว 
วา่ตอ้งการไปที�ไหน ตอ้งการทาํอะไรที�นั�น ไดล้ะเอยีดในระดบัหนึ�ง

・คณุสามารถพูดไดห้รอืไม่วา่อยากไปที�ไหน

・คณุสามารถพูดวา่อยากไปทาํอะไรที�นั�นไดล้ะเอยีดในระดบัหนึ�งหรอืไม่

・คณุสามารถพูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจลาํดบัสถานที�ที�คณุอยากไปไดห้รอืไม่

4. พึงพอใจมาก

Can-do 19
อา่นบทวจิารณใ์นเว็บไซตท์อ่งเที�ยวของโรงแรมหรอืเรยี
วกงั แลว้เขา้ใจไดว้า่ ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี คอือะไร

・คณุไดข้อ้มูลที�อยากรู ้(จากคาํวจิารณ)์ หรอืไม่
・คณุสามารถเขา้ใจขอ้ดหีรอืขอ้เสยี (จากคาํวจิารณ)์ ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถรบัรูไ้ดถ้งึความรูส้กึของผูเ้ขยีนจากคาํที�เขาเลอืกใชห้รอืไม่

5. สอบถามเกี�ยวกับอาหาร

Can-do 20
สามารถเขยีนอเีมลถงึโรงแรมหรอืเรยีวกงัที�จองเอาไว ้
เพื�อถามคาํถามหรอืแจง้ความประสงคไ์ด ้

・คณุสามารถถามคาํถามหรอืแจง้ความประสงคไ์ดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขยีนโดยใชค้าํสภุาพไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

 ไปออนเซน็กัน
TOPIC

4 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 

วนั   เดอืน   ปี 　
การประเมนิ

ความคดิเห็น

วนั   เดอืน   ปี 　
การประเมนิ

ความคดิเห็น

วนั   เดอืน   ปี 　
การประเมนิ

ความคดิเห็น

วนั   เดอืน   ปี 　
การประเมนิ

ความคดิเห็น

วนั   เดอืน   ปี 
การประเมนิ

ความคดิเห็น
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 ไปออนเซน็กนั
TOPIC

4

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★  บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรียน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกัน 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ฟังฉันหนอ่ยส ิ

Can-do 21
ฟังเร ื�องราวที�เพิ�งเกดิขึ �นกบัคนรูจ้กัเมื�อเรว็ๆ นี� 
แลว้สามารถจบัใจความไดร้ะดบัหนึ�งวา่เกดิอะไรขึ �น

・คณุเขา้ใจวา่เกดิเร ื�องราวแบบใดขึ �นกบัทั�ง 4 คนหรอืไม่
・คณุสามารถฟังเร ื�องราวไปดว้ยพรอ้มทั�งคาดการณเ์หตกุารณต์อ่ไปดว้ยไดห้รอืไม่

2. ช่วงนี�งานยุ่ งมากเลย

Can-do 22
สามารถถาม - ตอบเกี�ยวกบัเร ื�องราวเรว็ๆ 
นี�ของตนเองกบัเพื�อนได ้
อกีทั�งพูดเกี�ยวกบัเร ื�องราวที�ท ั�งสองฝ่ายรูเ้หมอืนกนัได ้

・คณุสามารถพูดและฟังเร ื�องเกี�ยวกบัเร ื�องราวเรว็ๆ นี�ของกนัและกนัไดห้รอืไม่
・คณุสามารถพูดในหวัขอ้ที�สองฝ่ายรูเ้หมอืนกนัเชน่ เร ื�องราวของเพื�อนคนอื�น ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถพูดโดยใชค้าํศพัทร์ะหวา่งเพื�อนไดห้รอืไม่

3. ช่วงนี�ชอบไปเล่ นโยคะ

Can-do 23
สามารถพูดเกี�ยวกบัสภาพและเร ื�องราวที�เพิ�งเกดิขึ �นเรว็ๆ 
นี�ของตนเอง วา่เกดิอะไรขึ �นบา้ง เป็นอยา่งไรบา้ง 
ไดล้ะเอยีดในระดบัหนึ�ง

・คุณสามารถพูดเพื�อใหคู้่สนทนาเขา้ใจว่าเพิ�งเกดิเร ื�องราวแบบใดมาไดห้รอืไม่
・คุณสามารถพูดถงึเหตุการณห์รอืสภาพที�เกดิขึ �นอย่างละเอยีดไดห้รอืไม่
・คุณสามารถพูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจลําดบัของเหตุการณไ์ดห้รอืไม่

4. คนที�บ้านตอนนี�ก็...

Can-do 24 อา่นจดหมายจากคนรูจ้กัแลว้สามารถเขา้ใจเนื�อหาเกี�ยวกั
บเร ื�องราวเมื�อเรว็ๆ นี�ไดเ้กอืบทั�งหมด

・คณุสามารถเขา้ใจเร ื�องราวเมื�อเรว็ๆ นี�ของคนในครอบครวัแตล่ะคนไดห้รอืไม่
・คณุเขา้ใจสว่นประกอบของจดหมาย (เขยีนอะไร ในสว่นใดของจดหมาย) ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถอา่นโดยเนน้ถงึสว่นที�เป็นขอ้มูลใหม่ไดห้รอืไม่

5. สบายดีไหม

Can-do 25 สามารถเขยีนอเีมลถงึคนรูจ้กัเพื�อแจง้ใหท้ราบเกี�
ยวกบัเร ื�องราวเมื�อเรว็ๆ นี�ของตนเองได ้

・คณุสามารถใชศ้พัทค์าํทกัทายและปรบัใหเ้ขา้กบัคูส่นทนาไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขยีนเร ื�องราวเมื�อเรว็ๆ นี�ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่ายไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขยีนอเีมล โดยคาํนึงถงึโครงสรา้งของเนื�อหาไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

ชว่งนี�เป็นอย่างไรบา้ง
TOPIC

5 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 
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ความคดิเห็น
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ชว่งนี�เป็นอย่างไรบา้ง
TOPIC

5

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★ บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. เ ป็นการตู์นที�ดงัมากเลยนะ

Can-do 26
ฟังการแนะนํา เกี�ยวกบัการต์นู 
แลว้สามารถเขา้ใจไดว้า่เป็นเร ื�องราวแบบไหน มขีอ้ดอียา่งไร

・คุณเขา้ใจเร ื�องราวเนื�อหาหรอืตวัละคร ครา่วๆ ไดห้รอืไม่
・คุณสามารถเขา้ใจและบอกไดว้่าแบบไหนที�เป็นขอ้ดขีองการต์ูนแต่ละเร ื�อง
・เมื�อมคีําศพัทท์ี�ไม่ค่อยเขา้ใจความหมาย คุณสามารถตรวจสอบไดห้รอืไม่

2. นี�คอืหมวกของชอปเปอร ์

Can-do 27
สามารถพูดอยา่งง่ายๆ 
ถงึเนื�อหาของการต์นูที�ชอบและแสดงออกถงึความคดิของตนเอง 
อกีทั�งสามารถออกความเห็นอยา่งง่ายๆ 
เกี�ยวกบัความคดิของคูส่นทนาได ้

・คณุสามารถแนะนําเนื�อหาอยา่งง่ายๆ เกี�ยวกบัการต์นูที�ชอบไดห้รอืไม่

・คณุสามารถพูดความประทบัใจได ้เชน่ เร ื�องนั�นมจีดุดอีะไร ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถฟังเร ื�องราวของคนอื�น แลว้แสดงความคดิเห็นไดห้รอืไม่

3. เ ร ื�องของ “บุรุษดื�มเหลา้”

Can-do 28 สามารถพูดเกี�ยวกบัการต์นูที�ชอบวา่เป็นเร ื�องราวแบบใดไ
ดล้ะเอยีดในระดบัหนึ�ง

・คณุสามารถพูดสรปุง่ายๆ วา่เป็นเร ื�องแบบไหนไดห้รอืไม่
・คณุสามารถพูดถงึสว่นหนึ�งของเร ื�องไดอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม่
・คณุสามารถใชค้าํเช ื�อมเพื�อเลา่ความสมัพนัธข์องเร ื�องใหเ้ขา้ใจไดง้่ายหรอืไม่

4. เ อาแตอ่า่นการตู์น...

Can-do 29
อา่นบทความในเว็บไซตป์รกึษาปัญหา 
แลว้สามารถจบัใจความไดว้า่เป็นการปรกึษาเกี�ยวกบัอะไร 
และมคีนใหค้วามคดิเห็นวา่อยา่งไร

・คณุสามารถเขา้ใจจดุประสงคก์ารขอคาํปรกึษาของผูโ้พสตไ์ดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขา้ใจความคดิเห็นของผูต้อบคอมเมนตแ์ตล่ะคนไดห้รอืไม่�

5. ถึง “คณุแม่ที�กงัวล”

Can-do 30 สามารถเขยีนคอมเมนตอ์ยา่งง่ายๆ
ถงึบทความในเว็บไซตป์รกึษาปัญหาได ้

・คณุสามารถเขยีนแสดงจดุสาํคญัที�อยากจะบอกไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขยีนความคดิหรอืความคดิเห็นของตนเอง โดยใหเ้หตผุลและตวัอยา่งดว้ยไดห้รอืไม่่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

อา่นการตู์นกนั
TOPIC

6 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 
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การประเมนิ

ความคดิเห็น



© 2016 The Japan Foundation

อา่นการตู์นกนั
TOPIC

6

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★  บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ฉันเล่นยูโดอยู่คะ่

Can-do 31 ฟังคาํอธบิายเกี�ยวกบัศลิปะการตอ่สูห้รอืกฬีา
แลว้สามารถเขา้ใจไดถ้งึลกัษณะพเิศษหรอืเสน่หข์องกฬีานั�น

・คณุเขา้ใจวา่คนที�เลน่ศลิปะการตอ่สูแ้ตล่ะอยา่ง เป็นคนแบบไหนหรอืไม่
・คณุเขา้ใจวา่ศลิปะการตอ่สูแ้ตล่ะอยา่งมขีอ้ดอียา่งไรไดห้รอืไม่
・คุณสามารถฟังและตรวจสอบขอ้มูลที�คดิว่าสําคญัไปพรอ้มกนัไดห้รอืไม่

2. ฝึกซอ้มวนัไหนบา้งคะ

Can-do 32
สามารถถามเกี�ยวกบัวธิกีารสมคัร 
กฎเกณฑข์องคลาสเรยีนศลิปะการตอ่สู ้และสามารถฟัง 
คาํอธบิายแลว้เขา้ใจได ้

・คณุสามารถตั�งคาํถามเกี�ยวกบัวธิกีารสมคัร กฎเกณฑข์องคลาสเรยีนศลิปะการตอ่สู ้ไดจ้าํนวนหนึ�งหรอืไม่
・คุณฟังคําตอบแลว้สามารถแสดงความคดิเห็น อกีทั�งสามารถถามคําถามเพิ�มอกีดว้ยไดห้รอืไม่
・เมื�อมคีําศพัทท์ี�ไม่รูจ้กั คุณสามารถใชค้ําอื�นในการอธบิายไดห้รอืไม่

3. เ คยฝึกซอ้มที�โรงเรยีนตอนที�ยงัเป็นเดก็คะ่

Can-do 33
สามารถอธบิายเกี�ยวกบักฬีาในประเทศของตนเอง 
ว่ามลีกัษณะพเิศษ วธิกีารเล่นอย่างไร ไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย

・คณุสามารถพูดลกัษณะพเิศษ วธิกีารเลน่ ประวตัศิาสตรข์องกฬีานั�นๆ อยา่งง่ายๆ ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถอธบิายวา่ในปัจจบุนั กฬีานั�นๆ เป็นอยา่งไร ไดห้รอืไม่

4. ศิลปะการตอ่สูญ้ี�ปุ่นที�เป็นที�แพรห่ลายไปทั�วโลก

Can-do 34
อา่นคอลมันส์ ั�นๆ เกี�ยวกบัศลิปะการตอ่สูห้รอืกฬีา 
แลว้สามารถเขา้ใจความคดิของผูเ้ขยีนไดร้ะดบัหนึ�ง

・คณุเขา้ใจสิ�งที�ผูเ้ขยีนคดิวา่เป็นปัญหาและเหตผุลของปัญหาไดห้รอืไม่
・คณุเขา้ใจวา่ผูเ้ขยีนคดิอยา่งไรกบัศลิปะการตอ่สู ้อยา่งครา่วๆ หรอืไม่
・คณุสามารถอา่นโดยคาํนึงถงึโครงสรา้งวา่เขยีนอะไรไวส้ว่นไหนไดห้รอืไม่

5. ติดตอ่สอบถามเกี�ยวกบัคลาสเรยีน

Can-do 35 สามารถเขยีนอเีมลเพื�อสอบถามวธิกีารสมคัรไปยงัคลาสเร ี
ยนศลิปะการตอ่สูไ้ด ้

・คุณสามารถถามคําถามเกี�ยวกบัคลาสเรยีนศลิปะการต่อสูไ้ดจ้ํานวนหนึ�งหรอืไม่
・คุณสามารถเขยีนเหตุผลหรอืเหตุจําเป็นว่าทําไมถงึอยากรูเ้ร ื�องนั�นไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

ลองสมัผสัศลิปะการตอ่สู ้
TOPIC

7 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 
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การประเมนิ

ความคดิเห็น
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ความคดิเห็น
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ลองสมัผสัศลิปะการตอ่สู ้
TOPIC

7

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★ บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ถ้าไม่มสีมารต์โฟนกไ็ปไหนไม่ได ้

Can-do 36
ฟังเร ื�องราวเกี�ยวกบัอปุกรณ ์
แลว้สามารถเขา้ใจขอ้แตกตา่งในการใช ้
และความคดิเห็นเกี�ยวกบัสิ�งนั�นได ้

・คณุเขา้ใจวา่ทั�ง 4 คน คดิเห็นอยา่งไรกบัมอืถอืสมารต์โฟนไดห้รอืไม่
・คณุเขา้ใจวา่แตล่ะคนใชม้อืถอืสมารต์โฟนอยา่งไรไดห้รอืไม่
・คณุสามารถฟังไปพรอ้มๆ กบักลา่วคาํ โตต้อบ (Aizuchi) ไดห้รอืไม่

2. ตั�งใจวา่จะซื �อพจนานุกรมอเิล็กทรอนิกสค์รบั

Can-do 37
สามารถพูดอยา่งละเอยีดถงึเงื�อนไข 
หรอืความตอ้งการเกี�ยวกบัการออกแบบหรอืฟังกช์ ั�นของ
สนิคา้ที�ตนกาํลงัตอ้งการได ้

・คณุสามารถบอกเงื�อนไขหรอืความคาดหวงัเกี�ยวกบัสนิคา้ที�ตนกาํลงัตอ้งการไดอ้ยา่งละเอยีดหรอืไม่
・คณุสามารถปรกึษาเพื�อนหรอืพนักงานรา้นไปพรอ้มๆ กบัตดัสนิใจไดห้รอืไม่

3. เ พิ�งซ ื �อของที�สะดวกมากๆ มาคะ่

Can-do 38 สามารถอธบิายวธิกีารใช ้
หรอืจดุที�สะดวกของอปุกรณท์ี�ตนกาํลงัใชอ้ยูไ่ด ้

・คณุสามารถอธบิายฟังกช์ ั�นของเคร ื�องใชช้ ิ �นนั�นไดห้รอืไม่
・คณุสามารถพูดวา่ตนเองใชส้ิ�งนั�นอยา่งไรไดห้รอืไม่
・คณุสามารถพูดวา่กอ่นใชก้บัหลงัใช ้ชวีติมกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งไรไดห้รอืไม่

4. ของวเิศษของโดราเอมอนที�คณุอยากไดท้ี�สุดคอื?

Can-do 39
อา่นบทความเกี�ยวกบัการจดัอนัดบัตา่งๆ 
ในนิตยสารหรอือนิเทอรเ์นต แลว้สามารถเขา้ใจถงึผลสาํรวจ 
หรอืความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไดใ้นระดบัหนึ�ง

・คณุสามารถเขา้ใจถงึผลการสาํรวจไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขา้ใจไดว้า่เคร ื�องใชท้ี�อธบิายในบทความเป็นเคร ื�องใชแ้บบไหนไดห้รอืไม่

5. โ ปรดขาย

Can-do 40
สามารถเขยีน (โพสต)์ 
ถงึลกัษณะพเิศษหรอืเงื�อนไขของสิ�งของที�ตนตอ้งการบน
เว็บบอรด์ใน เว็บไซตข์องกลุม่คนญี�ปุ่ นได ้

・คณุสามารถอธบิายเกี�ยวกบัเงื�อนไขและลกัษณะพเิศษของสนิคา้ที�ตอ้งการไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขยีนเร ื�องที�จาํเป็นอื�นๆ ไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

อปุกรณเ์พื�อความสะดวก
TOPIC

8 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 
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อปุกรณเ์พื�อความสะดวก
TOPIC

8

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★ บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

สาํนวนของฉนั

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้



1. ง านเทศกาลจดัถงึวนัที� 7 คะ่

Can-do 41
ดรูายการแนะนํา 
กจิกรรมทางโทรทศันห์รอือนิเทอรเ์นตแลว้สามารถเขา้ใจวา่เ
ป็นงานเทศกาล หรอื ประเพณีแบบไหนไดใ้นระดบัหนึ�ง

・คณุเขา้ใจไดห้รอืไม่ วา่งานเทศกาลหรอืงานประเพณีจดัขึ �นเมื�อไหร ่ที�ไหน
・คณุสามารถเขา้ใจไดห้รอืไม่ วา่ภายในงานเทศกาลหรอืงานประเพณีทาํกจิกรรมแบบใด
・คณุสามารถเดาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทไดห้รอืไม่

2. ผมไดไ้ปรว่มราํวงมาดว้ย

Can-do 42
สามารถพูดเกี�ยวกบัประสบการณ ์
ความรูส้กึตอนเขา้รว่มเทศกาลหรอืกจิกรรมไดล้ะเอยีดในร
ะดบัหนึ�ง

・คณุสามารถพูดวา่ทําอะไรภายในงานเทศกาลหรอืงานประเพณีที�ไปเขา้รว่มมาไดอ้ยา่งละเอยีดหรอืไม่
・คณุสามารถบอกความรูส้กึหรอืความคดิเห็นวา่งานเทศกาลหรอืงานประเพณีที�ไปเขา้รว่มมานั�นเป็

นอยา่งไรไดห้รอืไม่
・คณุสามารถใชก้ารเนน้เสยีงไดอ้ยา่งหลากหลายไดห้รอืไม่

3. จุดเดน่สุดของงานเทศกาลคอื...

Can-do 43
สามารถอธบิายจดุเดน่ 
ขอ้ควรระวงัของงานเทศกาลหรอืประเพณีอยา่งง่ายๆ ได ้

・คณุสามารถอธบิายวา่เป็นงานเทศกาลหรอืงานประเพณีแบบใด อยา่งง่ายๆ ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถอธบิายขอ้ดขีองงานเทศกาลหรอืงานประเพณีนั�นไดห้รอืไม่
・คณุสามารถแสดงความคดิเห็นเพิ�มเตมิ เชน่ ขอ้ควรระวงัไดห้รอืไม่

4. ครสิตม์าสแรกของฉนั

Can-do 44
อา่นบล็อกที�เขยีนเกี�ยวกบังานเทศกาลหรอืประเพณี 
แลว้สามารถเขา้ใจถงึประสบการณแ์ละความรูส้กึของผูเ้ขยี
นได ้

・คณุสามารถเขา้ใจวา่ผูเ้ขยีนไดร้บัประสบการณจ์ากการเขา้รว่มงานแบบใดไดห้รอืไม่
・คณุสามารถเขา้ใจวา่ผูเ้ขยีนมคีวามรูส้กึอยา่งไรตอ่งานนั�นไดห้รอืไม่

5. ประสบการณจ์ากงานเทศกาล

Can-do 45 สามารถแนะนํา ประสบการณ ์ ความรูส้กึในการเขา้รว่มงานเทศกาล
หรอืประเพณี ลงในสื�อสงัคมออนไลนอ์ยา่งง่ายๆ ได ้

・คณุสามารถเขยีนวา่ไดร้บัประสบการณแ์บบใด เมื�อไหร ่ที�ไหน ไดห้รอืไม่
・คณุสามารถอธบิายเกี�ยวกบัเร ื�องราวประหลาดใจและเร ื�องราวประทบัใจไดห้รอืไม่

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

 เทศกาลที�มมีาแตด่ ั�งเดมิ
TOPIC

9 ★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ย ังรูส้กึวา่ยาก　★★☆：ทําไดใ้นระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีลว้ 
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สาํนวนของฉนั

เทศกาลที�มมีาแตด่ ั�งเดมิ
TOPIC

9

1. กิจกรรมที�ไดท้ํารว่มกบัทุกคนในหอ้งเรยีน

2. เ ร ื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใชน้อกหอ้งเรยีน

3. เ ร ื�องที�ลองทําดว้ยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาขา้งตน้

Record of experiences of Japanese language and culture     ★  บนัทกึการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญี�ปุ่น

เอกสารจดบนัทกึการเรยีนรู ้

จดบนัทกึสิ�งที�ไดท้าํเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน หากมรีปูถา่ยหรอืเอกสารประกอบใหร้วบรวมไวด้ว้ยกนั 
เพื�อใช ้ในการแนะนําแกผู่อ้ื�นได ้
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