
★ Can-do をチェックしましょう

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

เอกสารจดบนทกการเรยนร

เป็นคนแบบไหน?
TOPIC

1

1. ตัดสนิใจวา่จะแต่งงานค่ะ วนั เ ดอืน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น

Can-do 01
�งการสนทนาเกี�ยวกับบุคคลที� ไม่อยู่ ในวงสนทนา 
แล้วเข้าใจลักษณะบุคลิก นิสยัของบุคคลนั�น 
รวมถึงความคิดของผู้พูดที�มีต่อบุคคลนั�นได้

คณุเข้าใจลักษณะบุคลิกและนิสัยของบุคคลที�เป็นประเด็นในบทสนทนาหรอืไม่

คณุเข้าใจวา่ผู้พูดกําลังคดิอย่างไรเกี�ยวกับบุคคลนั�นหรอืไม่

คณุไดร้บัไดร้บัการอธิบายอย่างชัดเจนจากคูส่นทนาหรอืไม่

2. ถึงจะเข้มงวดแต่คํานึงถึงนักเรยีนนะคะ

Can-do 02 สามารถแสดงความคิดเห็นรว่มกันกับเพื�อนจากมุมมองต่างๆ 
และหยิบยกเรื�องราวต่างๆ ที�ชัดเจนเกี�ยวกับคนที�รูจั้กรว่มกันได้

คณุสามารถพูดเกี�ยวกับคนรูจ้ักไดว้า่เป็นคนแบบไหนหรอืไม่

คณุสามารถพูดคยุพรอ้มๆ กับใส่เรื�องราวที��งมากจากคนอื�น หรอืจากประสบการณ์ตนเองไดห้รอืไม่

คณุสามารถ�งเรื�องที�คูส่นทนากําลังพูด แล้วสามารถแสดงความคดิเห็นตอ่ิ�งนั�นไดห้รอืไม่

3. เ ป็นคนที�น่าสนใจมากๆ เ ลยล่ะค่ะ

Can-do 03 สามารถอธิบายอย่างค่อนข้างละเอียดเกี�ยวนิสยัของคนที�ตนรูจั้กเป็
นอย่างดี โดยยกตัวอย่างเรื�องราวอย่างชัดเจนได้

คณุสามารถพูดถึงลักษณะบุคลิกและนิสัยของบุคคลนั�นไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยแยกข้อดขี้อเสียไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยยกเรื�องราวที�แสดงถึงบุคลิกและนิสัยของคนนั�นๆอย่างชัดเจนไดห้รอืไม่

4. สื�อสารด้วยศลิปะการเขียนพู่กัน

Can-do 04
อ่านบทความสมัภาษณ์แล้วสามารถเข้าใจวา่บุคคลนั�นเป็นคนอย่าง
ไรได้อย่างละเอียดในระดับหนึ�ง

คณุเข้าใจวา่บุคคลนั�นกาํลังทําอะไรอยู่ที� ไหน อีกทั �งเข้าใจประสบการณ์และวธิีการคดิของบุคคลนั�นหรอืไม่

คณุเข้าใจหรอืไม่วา่คนที�เขียนบทความคดิอย่างไรตอ่บุคคลนั�น

คณุสามารถอ่านบทความโดยคาํนึงถึงโครงสรา้งของบทความไดห้รอืไม่

5. อีเมลแนะนําเพื�อน

Can-do 05
สามารถเขียนอีเมลแนะนํา 
เช่นลักษณะบุคลิกและความชอบของเพื�อนตัวเองให้กับคนรูจั้กอย่
างละเอียดได้ ในระดับหนึ�ง

คณุสามารถแนะนําวา่เพื�อนเป็นคนแบบไหน รวมถึงประวตัส่ิวนตวั บุคลิกและความชอบไดห้รอืไม่

คณุสามารถเขียนเหตผุลที�อยากแนะนําเพื�อนคนนั�นไดห้รอืไม่

วัน เ ดือน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น

วนั เ  ดอืน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น

วัน เ ดือน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น

วัน เ ดือน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น



สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้

1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

TOPIC

1 เป็ นคนแบบไหน?

เอกสารจดบนทกการเรยนร



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

ปีนภูเขาไฟฟูจิ
TOPIC

2

1. ไม่มีภูเขาใดดีไปกวา่ภูเขาไฟฟูจิ

Can-do 06
�งประสบการณ์จากการท่องเที�ยว 
แล้วสามารถเข้าใจลักษณะเด่นของสถานที�ท่องเที�ยวและคําแนะนํา
การท่องเที�ยวได้

คณุเข้าใจลักษณะเดน่หรอืสเน่ห์ของภูเขาไฟฟูจิและสถานที�ท่องเที�ยวบรเิวณรอบๆ หรอืไม่
จากการสนทนาของทั �ง 4 คน คุณสามารถเข้าใจคาํแนะนําตอนที� ไปภูเขาไฟฟูจิไดห้รอืไม่
เมื�อมีสํานวนที� ไม่เข้าใจ คุณสามารถตั �งคาํถามไดห้รอืไม่

2. อยากจะดูพระอาทิตย์ขึ�นด้วยนะ

Can-do 07 สามารถบอกวา่ตนเองอยากทําอะไร งความคิดเห็นของเพื�อน 
และนํามาปรบัเพื�อวางแผนการท่องเที�ยวได้

คณุสามารถเสนอแผนของตวัเองไดห้รอืไม่

คุณสามารถแสดงออกวา่เห็นด้วย หรอืไม่เห็นด้วยกับขอ้เสนอของคนอื�น หรอืเสนอแผนการอื�นได้หรอืไม่
คณุสามารถตรวจสอบเรื�องที�ตกลงกันแล้ว หรอืสรปุข้อตกลงในการพูดคยุไดห้รอืไม่

3. คิดวา่น่าจะสนุกกันได้ทุกคนนะครบั

Can-do 08
สามารถอธิบายเกี�ยวกับสถานที�ท่องเที�ยวในประเทศของตัวเองเช่น 
ลักษณะเด่นและจุดที�น่าชมและเรื�องที�ควรระวงัได้ละเอียดในระดับ
หนึ�ง

คณุสามารถอธิบายลักษณะเดน่ของสถานที�ท่องเที�ยวและจุดที�น่าสนใจไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดคยุโดยบอกเรื�องที�ควรระวงัไดห้รอืไม่

4. ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิห้าแห่ง ที�สามารถเที�ยวชมได้ทั�งสี�ฤดูกาล

Can-do 09
อ่านข้อมูลสถานที�ท่องเที�ยวของหนังสอืนําเที�ยวและอื�นๆ 
แล้วสามารถเข้าใจจุดเด่นของสถานที�ท่องเที�ยวนั�นได้ 
เช่นสามารถทําอะไรที�นั�นได้บ้าง

คณุเข้าใจวธิีที�จะสนุกกับการท่องเที�ยวในแตล่ะฤดขูองสถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆหรอืไม่

คณุเข้าใจสิ�งที�ควรระมัดระวงัหรอืไม่

คณุสามารถอ่านโดยเดาความหมายของคาํศัพท์ที� ไม่เข้าใจจากคนัจิไดห้รอืไม่

5. สถานที�ที�แนะนําคือ...

Can-do 10
สามารถเขียนอีเมลแนะนําสถานที�ท่องเที�ยวในประเทศของตนเอง
ให้กับเพื�อนอย่างละเอียดได้ ในระดับหนึ�ง

คณุสามารถแนะนําลักษณะเดน่ของสถานที�นั�น หรอืบรรยายวา่เป็นสถานที�แบบไหนไดห้รอืไม่
คณุสามารถเขียนเหตผุลวา่ทําไมถึงแนะนําสถานที�นั�นไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี
การประเมิน　
ความคิดเห็น

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

2 ปี นภูเขาไฟฟูจิ

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

การใช้ชีวติที�มีสุขภาพดี
TOPIC

3

1. เ ดินออกกําลังกายก็ดีไม่ ใช่เหรอครบั

Can-do 11
�งบทสนทนาเรื�องการออกกําลังกายเพื�อรกัษาสุขภาพ 
แล้วสามารถเข้าใจลักษณะเด่นและข้อดีของการออกกําลังกายนั�นๆได้

คณุเข้าใจลักษณะเดน่ของการออกกําลังกายแตล่ะอย่างไดห้รอืไม่

คณุเข้าใจเหตผุลที�ผู้พูดแนะนําการออกกําลังกายแบบนั�นไดห้รอืไม่

คุณสามารถ�งไปพรอ้มๆ กบัแสดงความคิดเห็นต่อสิ�งที�คูส่นทนาพูดได้หรอืไม่

2. ลดนํ�าหนักแบบไหนอยู่เหรอ

Can-do 12
สามารถพูดแสดงความคิดเห็นความคิดของตนเองและแนะนําแก่
คู่สนทนาเกี�ยวกับวธีิรกัษาสุขภาพได้

คณุสามารถ�งคูส่นทนา แล้วให้คาํแนะนําไดห้รอืไม่
คณุสามารถสนทนาดว้ยคาํศัพท์ที� ใช้กับเพื�อนรุน่เดยีวกันไดห้รอืไม่

คุณสามารถดําเนินการสนทนาต่อได้อย่างดี ถึงแม้จะนึกคําศัพท์ ไม่ออกได้หรือไม่

3. ช่วยลดสาเหตุของอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ

Can-do 13
สามารถอธิบายวิธีการ สรรพคุณ 
และประสบการณ์ที�เป็นรปูธรรมเกี�ยวกับวิธีรกัษาสุขภาพที�ตัวเองรูจั้
กอย่างละเอียดได้

คณุสามารถอธิบายวธิี และสรรพคณุของวธิีการรกัษาสุขภาพนั�นให้เข้าใจง่ายไดห้รอืไม่
คณุสามารถแนะนําตวัอย่างที�ชัดเจนของวธิีการรกัษาสุขภาพนั�นไดห้รอืไม่

คณุเลือกจุดที�จะพูดอย่างละเอียด แล้วสามารถอธิบายไดห้รอืไม่

4.ได้ผลจรงิหรอืเปล่านะ

Can-do 14
อ่านความคิดเห็นเกี�ยวกับอาหารเสรมิเพื�อสุขภาพที�เวบ็บอรด์อินเต

อรเ์น็ต แล้วสามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้เขียนได้

คณุสามารถเข้าใจเนื�อหาของคาํถาม และเข้าใจวา่มีคาํตอบแบบไหนบ้างไดห้รอืไม่
คณุสามารถเข้าใจความเกี�ยวข้องของการพูดแสดงความคดิเห็นไดห้รอืไม่

คณุสามารถแยกแยะระหวา่งความคดิเห็นที�มีข้อมูลสําคญักับที� ไม่มีข้อมูลไดห้รอืไม่

5. วธีิรกัษาสุขภาพทั�วโลก

Can-do 15
สามารถเขียนบทความที�แนะนําเกี�ยวกับวธีิรกัษาสุขภาพอย่างชัดเจ
นในเวบ็บอรด์ได้

คณุสามารถอธิบายวา่เป็นวธิีรกัษาสุขภาพอย่างไร มีวธิีทําอย่างชัดเจนอย่างไรไดห้รอืไม่
คณุสามารถเขียนวา่มีสรรพคณุอย่างไรไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

3 การใช้ชีวติที�มีสุขภาพดี

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

ถ้าจะดูการแสดงละก็...
TOPIC

4

1. ละครคาบุกินี� ดีจังเลยเนอะ

Can-do 16
�งเรื�องราวประสบการณ์ 
และความคิดเห็นเกี�ยวกับการดูศลิปะการแสดง เ ช่น คาบุกิ 
แล้วสามารถเข้าใจความคิดเห็นที�แตกต่างและเหตุผลที�คิดเช่นนั�นได้

คณุสามารถเข้าใจวา่แตล่ะคนกําลังแนะนําอะไรอยู่ แล้วสิ�งนั�นเป็นสิ�งแบบไหนไดห้รอืไม่
คณุสามารถเข้าใจเหตผุลที�แนะนําไดห้รอืไม่

คณุสามารถแสดงวา่มีหรอืไม่มีความสนใจตอ่การสนทนาของอีกฝ่าย ดว้ยการใช้คาํพูดตอบรบัไดห้รอืไม่

2. คิดวา่น่าจะสนุกไปกับมันนะคะ

Can-do 17
สามารถตอบคําถามโดยให้ข้อมูลเกี�ยวกับโปรแกรมการแสดง 
วธีิจองตั�ว มารยาทในการชม วธีิการดูให้สนุกอย่างละเอียดได้

คณุสามารถบอกข้อมูลอย่างละเอียดไดห้รอืไม่

คณุสามารถตรวจสอบคาํถามของคูส่นทนาไดห้รอืไม่

คณุสามารถสนทนาไปพรอ้มๆ กับตอบคาํถามของคูส่นทนาไดห้รอืไม่

3. สามารถดูที� โรงละครในเมืองได้ครบั

Can-do 18
สามารถอธิบายลักษณะเด่นและจุดที�น่าชมเกี�ยวกับศลิปะท้องถิ�นข

องประเทศตนเอง หรอืการแสดงละคร หรอืการแสดงต่างๆได้

คณุสามารถอธิบายลักษณะเดน่ ที�มา และประวตัิไดห้รอืไม่

คณุสามารถบอกจุดที�น่าสนใจและเสน่ห์ ไดอ้ย่างละเอียดในระดบัหนึ�งไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดเหตผุลที�แนะนําไดห้รอืไม่

4. เ ป็นโลกที�หนักหนาสาหัสมากเลยนะ

Can-do 19 อ่านบทความที�มีตวามยาวในระดับหนึ�งเกี�ยวกับวงการบันเทิงแล้วเ

ข้าใจเนื�อหาได้

คณุสามารถเข้าใจเนื�อหาของคาํถามและคาํตอบของคาํถามนั�นไดห้รอืไม่

คณุสามารถเข้าใจเกี�ยวกับระบบของทะคะระซึกะไดห้รอืไม่

คณุสามารถคดิเกี�ยวกับทัศนคตขิองผู้เขียน โ ดยพิจารณาจากคาํที� ใช้ ไดห้รอืไม่

5. กรณุาเข้ารว่มให้ ได้นะ!

Can-do 20 สามารถเขียนประกาศที�อธิบายเนื�อหาและสิ�งที�น่าสนใจเกี�ยวกับการ

จัดกิจกรรมของท้องถิ�นได้

คณุสามารถอธิบายเนื�อหาและสิ�งที�น่าสนใจของงานกิจกรรมไดห้รอืไม่

คณุสามารถคดิองคป์ระกอบแล้วทําใบปลิวไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

4 ถ้าจะดูการแสดงละก็...

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้

สาํนวนของฉัน



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

ข่าวใกล้ตัว
TOPIC

5

1. ถูกจับกุมแล้ว

Can-do 21 �งข่าวสั �นๆเกี�ยวกับหัวข้อใกล้ตัว แล้วเข้าใจประเด็นสาํคัญได้

คณุดหูัวข้อข่าวหรอืภาพประกอบแล้วคาดเดาเนื�อหา ก่อนที�จะ�งไดห้รอืไม่

คณุสามารถเข้าใจประเภทของข่าวและเนื�อหาส่วนใหญ่ไดห้รอืไม่

คณุสามารถ�งข่าวไปพรอ้มๆ กับคดิคาํถามไดห้รอืไม่

2. ได้ยินมาวา่ไฟไหม้นะคะ

Can-do 22
สามารถอธิบายสถานการณ์และสาเหตุเกี�ยวกับอย่างคดีที�ทราบจาก

ข่าวหรอือุบัติเหตุที�เห็นได้ละเอียดในระดับหนึ�ง และตอบคําถามได้

คณุสามารถเล่าเรื�องที�ดหูรอื�งจากข่าวให้กับผู้อื�นไดห้รอืไม่

คณุสามารถตอบคาํถามของคูส่นทนาไดด้ี ไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยใส่ความคดิเห็นของตนเองลงไปไดห้รอืไม่

3. ดูมาจากหน้าเวบ็ไซต์หลักของเขตครบั

Can-do 23
สามารถอธิบายเนื�อหาและเบื�องหลังเกี�ยวกับข่าวของประเทศหรอืท้

องถิ�นของตนเองอย่างละเอียดในระดับหนึ�งได้

คณุอ่านประเด็นสําคญัของข่าว แล้วสามารถพูดสรปุอย่างง่ายๆไดห้รอืไม่

คณุสามารถอธิบายเกี�ยวกับเนื�อหาและเบื �องหลังของข่าวที�คอ่นข้างละเอียดไดห้รอืไม่

4. แอปพลิเคชั�นสาํหรบัลูกค้าชาวต่างชาติกําลังเป็นที�พูดถึง

Can-do 24
อ่านบทความจากข่าว 
แล้วสามารถเข้าใจจุดสาํคัญและเบื�องหลังของเรื�องราวที�เกิดขึ�นได้

คณุสามารถเดาเนื�อหาบทความจากหัวเรื�องก่อนที�จะอ่านไดห้รอืไม่

คณุสามารถเข้าใจจุดสําคญัของข่าวและความเป็นมาไดห้รอืไม่

คณุสามารถคดิตวัอย่างที�เป็นรปูธรรมเกี�ยวกับความตอ้งการของนักท่องเที�ยวไดห้รอืไม่

5. แชรข่์าว

Can-do 25
สามารถแนะนําข่าวใกล้ตัวที�มีความสนใจ 
โดยเพิ�มความคิดเห็นเกี�ยวกับเนื�อหาข่าวผ่านโซเชียลเน็ตเวริก์ได้

คณุสามารถแนะนําวา่เป็นข่าวแบบไหนอย่างง่ายๆ ไดห้รอืไม่
คณุสามารถเขียนความคดิเห็นเกี�ยวกับข่าวไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

5 ข่าวใกล้ตัว

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

อยากได้อันนี�！
TOPIC

6

1. ถ้าไม่มีอันนี�ก็จะลําบาก

Can-do 26
�งการพูดคุยเกี�ยวกับของใช้ ในชีวติประจําวนัที�อยู่รอบตัวแล้วสามา

รถเข้าใจได้วา่ สิ�งนั�นเป็นของแบบไหน ทําไมถึงสาํคัญ

คณุสามารถเข้าใจวา่แตล่ะคนกําลังพูดวา่อยากไดข้องแบบไหนหรอืไม่

คณุสามารถเข้าใจเหตผุลที�อยากไดข้องสิ�งนั�นหรอืไม่

คุณสามารถ�งไปพรอ้มๆ กับตั �งคําถามกับคูส่นทนาเกี�ยวกับเรื�องที� ไม่เข้าใจได้หรอืไม่

2. ฉันชอบทาโกะยากิมากเลย

Can-do 27
สามารถอธิบายลักษณะเด่นและเหตุผลที�อยากได้สนิค้าที�ตนเองต้

องการอย่างละเอียดได้ ในระดับหนึ�ง

คณุสามารถอธิบายเกี�ยวกับสินคา้ที�ตนเองตอ้งการ วา่เป็นสินคา้แบบไหนไดอ้ย่างละเอียดหรอืไม่
คณุสามารถพูดโดยบอกเหตผุลวา่ทําไมถึงอยากไดสิ้�งนั�นไดห้รอืไม่

คณุสามารถรอ้งขอเพื�อให้ผู้อื�น ซื �อสิ�งนั�นให้คณุไดห้รอืไม่

3. คิดวา่น่าจะดี ใจเพราะมันหายาก

Can-do 28
สามารถให้คําชี�แนะพรอ้มกับให้เหตุผลที�แนะนําเกี�ยวกับของฝากใ

นประเทศของตนเองวา่เป็นของแบบไหนดีได้

คณุสามารถอธิบายลักษณะเดน่วา่เป็นของฝากแบบไหนไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยบอกเหตผุลที�แนะนําไปดว้ยไดห้รอืไม่

4.เพราะผลรวีวิวา่ดี...

Can-do 29
สามารถอ่านรวีวิสนิค้าที�เวบ็ไซต์ซื�อของออนไลน์และทําความเข้าใจ

ข้อดีข้อเสยีของผลิตภัณฑ์ ได้

คณุเข้าใจวา่มีข้อวจิารณ์อย่างไรบ้างเกี�ยวกับจุดที�เราคดิวา่สําคญัไดห้รอืไม่

คณุเข้าใจจุดที�ดแีละไม่ดขีองสินคา้จากรวีวิไดห้รอืไม่

คณุสามารถเดาประโยคที�จะตามมาโดยสังเกตจากคาํสันธานไดห้รอืไม่

5. ต้องการคืนสนิค้า

Can-do 30
สามารถเขียนอีเมลรอ้งเรยีนโดยอธิบายลักษณะที�สนิค้าเสยีหายหรื

อไม่ตรงกับเอกสารคู่มือได้

คณุสามารถอธิบายเกี�ยวกับ�ญหาของสินคา้นั�นอย่างชัดเจนไดห้รอืไม่

คณุสามารถเขียนความตอ้งการของตนวา่ตอ้งการให้อีกฝ่ายหนึ�งทําอย่างไรให้ ไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

6 อยากได้อันนี�！

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

ภาพยนตรที์�ชอบ
TOPIC

7

1. ซาบซึ�งไปถึงหัวใจเลยค่ะ

Can-do 31
�งความรูส้กึและความคิดเห็นเกี�ยวกับภาพยนตรแ์ละเข้าใจลักษ

ณะเด่นและจุดที�ดีของภาพยนตรเ์รื�องนั�นได้

คณุสามารถเข้าใจลักษณะเดน่ของภาพยนตรแ์ตล่ะเรื�องไดห้รอืไม่

คณุสามารถเข้าใจเหตผุลที�ผู้พูดแนะนําภาพยนตรเ์รื�องนั�นไดห้รอืไม่

เมื�อไม่เข้าใจสิ�งที�คูส่นทนาพูด คุณสามารถขอให้คูส่นทนาอธิบายให้อย่างละเอียดไดห้รอืไม่

2. การแสดงเป็นเอกลักษณ์ดีเนอะ

Can-do 32
สามารถแสดงความคิดเห็นรว่มกันกับเพื�อนในมุมมองต่างๆ 
เกี�ยวกับภาพยนตรที์�ดูแล้วได้

คณุสามารถแสดงความคดิเห็นในหลายๆมุมมองเกี�ยวกับภาพยนตรที์�ตนดไูปแล้วไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดความคดิเห็นเพิ�มเตมิ เ มื�อได�้งความคดิเห็นจากคูส่นทนาไดห้รอืไม่
สามารถแก้ ไขสิ�งที�ตนเองพูดผิดในระหวา่งการสนทนาได้

3. ถือวา่เป็นเรื�องฮิตตลอดกาลเลยนะคะ

Can-do 33
สามารถวจิารณ์หรอืพูดความคิดเห็น 
และอธิบายเกี�ยวกับฉากที�ประทับใจของหนังที�ตนชอบได้

คณุสามารถพูดความรูสึ้กโดยรวมเกี�ยวกับภาพยนตร์ ไดห้รอืไม่

คณุสามารถแสดงความคดิเห็นจากมุมมองตา่งๆไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดเกี�ยวกับฉากที�ยังประทับใจอย่างชัดเจนไดห้รอืไม่

4. เ ป็นภาพยนตรที์�ดีอย่างที�คาดหวงัไวเ้ลย!

Can-do 34
เมื�ออ่านเปรยีบเทียบหลายๆ รวีวิเกี�ยวกับภาพยนตรเ์รื�องหนึ�งแล้ว 
สามารถเข้าใจเกี�ยวกับความคิดเห็นที�แตกต่างกันได้

คณุเข้าใจวา่ผู้เขียนแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกับอะไร และเป็นความคดิเห็นอย่างไรหรอืไม่
คณุสามารถเข้าใจความแตกตา่งของความคดิเห็นของแตล่ะรวีวิไดห้รอืไม่

คณุสามารถคาดเดาความหมายจากบรบิทแม้จะมีคาํศัพท์ที� ไม่รู้ ไดห้รอืไม่

5. เ ขียนรวีวิภาพยนตร์

Can-do 35
สามารถเขียนความรูส้กึและความคิดเห็นของตัวเองเกี�ยวกับภาพย

นตรที์�เพิ�งดูมาลงในเวบ็ไซต์รวีวิได้

คณุสามารถเขียนข้อดแีละข้อเสียของภาพยนตรอ์ย่างละเอียดในระดบัหนึ�งไดห้รอืไม่

คณุสามารถคดิหัวข้อที�พออ่านแล้วเข้าใจเกี�ยวกับเนื�อหาไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

7 ภาพยนตรที์�ชอบ

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

ระบบขนสง่สาธารณะของเมืองฉัน
TOPIC

8

1. รถไฟมาช้าอีกแล้ว

Can-do 36
�งประสบการณ์การใช้ระบบขนสง่สาธารณะในต่างประเทศจากผู้อื�น 
แล้วสามารถเข้าใจเนื�อหา และค่านิยมที�แฝงอยู่ ในนั�นได้

คุณเข้าใจอย่างเป็นรปูธรรมหรอืไม่วา่แต่ละคนมีประสบการณ์อย่างไร 
คุณเข้าใจวา่ผู้พูดคิดอย่างไรเกี�ยวกับประสบการณ์นั�นได้หรอืไม่

ระหว่างที��งเรื�องราว คุณสามารถตรวจสอบที�มาของเรื�องราวนั�นได้หรอืไม่

2. วนันี�รถหยุดวิ�งค่ะ

Can-do 37
สามารถอธิบายสถานการณ์อย่างละเอียด 
และให้คําแนะนําแก่คนที�กําลังประสบ�ญหาในการใช้ระบบขนสง่ส
าธารณะได้

คณุสามารถอธิบายสถานการณ์อย่างละเอียดและให้คาํแนะนําไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดถึงเหตผุลโดยทั�วไปที�เป็นที�มาของเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยตรวจสอบวา่คูส่นทนาเข้าใจสิ�งตนเองกําลังพูดอยู่หรอืไม่

3. ซื�อตั�วที�เครื�องขายตั�วของสถานีได้ง่ายๆ ค่ะ

Can-do 38
คุณสามารถอธิบายวธีิการใช้ 
ลักษณะเด่นและข้อควรระวงัเกี�ยวกับการใช้ระบบขนสง่สาธารณะอ
ย่างชัดเจนได้หรอืไม่

คณุสามารถอธิบายวธิีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดลักษณะเดน่และข้อควรระวงัของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดโดยคดิเรยีงลําดบัเนื�อหาให้เข้าใจง่ายสําหรบัผู้�งไดห้รอืไม่

4. รถไฟของญี�ปุ่นเป็นยังไงเหรอ

Can-do 39
อ่านความคิดเห็นต่างๆในอินเทอรเ์น็ตเกี�ยวกับระบบขนสง่สาธารณ

ะแล้วสามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้คนในสถานะต่างๆ ได้

คณุเข้าใจเรื�องที�คนกําลังเขียนถึงวา่เกี�ยวกับอะไรหรอืไม่

คณุสามารถเข้าใจวา่ในแตล่ะหัวข้อ ผู้พูดมีความคดิเห็นจากมุมมองใดบ้างหรอืไม่

5. เจอเรื�องลําบากมานิดหน่อย

Can-do 40
สามารถเขียนประสบการณ์การใช้ระบบขนสง่สาธารณะและความรูส้ึ

กเกี�ยวกับสิ�งนั�นในโซเชียลเน็ตเวริก์ได้

คณุสามารถเขียนอธิบายวา่มีประสบการณ์แบบไหนอย่างคอ่นข้างละเอียดไดห้รอืไม่

สามารถเขียนความรูสึ้กและความคดิเห็นเกี�ยวกับประสบการณ์นั�นไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

8 ระบบขนสง่สาธารณะของเมืองฉัน

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



★ Can-do をチェックしましょう

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

นินจา ซามุไร ในยุคสมัยนั�น... 
TOPIC

9

1. คนที�มีชื�อเสยีงที�สุดในประวติัศาสตรญี์�ปุ่นครบั

Can-do 41
�งการสนทนาเกี�ยวกับบุคคลในประวติัศาสตรแ์ล้วสามารถเข้าใจภา
พลักษณ์ของบุคคลนั�นและเรื�องราวที�ชัดเจนที�แสดงถึงภาพลักษ

ณ์นั�นได้ 
คณุสามารถเข้าใจภาพลักษณ์ของบุคคลที�กําลังพูดถึงอยู่ ไดห้รอืไม่
คณุสามารถเข้าใจเรื�องราวที�เป็นรปูธรรมสั�นๆ ที�ชี �ให้เห็นวา่บุคคลนั�นมีภาพลักษณ์อย่างไรไดห้รอืไม่
คณุสามารถ�งเรื�องของคูส่นทนาไปพรอ้มๆ กับตั �งคาํถาม ตรวจสอบข้อมูล 
และแสดงความคดิเห็นไดห้รอืไม่

2. ต้องมีนินจาอยู่อย่างที�คิดไวแ้น่ๆ เลย

Can-do 42
สามารถเข้ารว่มการสนทนาเกี�ยวกับประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมข

องประเทศอื�นๆ ไปพรอ้มๆ กับตั�งคําถามเรื�องที�สงสยั 
และพูดถึงเรื�องที�ตนทราบได้

คณุสามารถตั �งคาํถามเกี�ยวกับเรื�องที�สงสัยไดห้รอืไม่

คณุสามารถพูดเกี�ยวกับสิ�งที�รู ้รวมถึงเหตผุลที�สนใจในสิ�งนั�นไดห้รอืไม่
คณุสามารถตอ่ยอดบทสนทนาเกี�ยวกับบางเรื�องไดห้รอืไม่

3. เ ข้าสูยุ่คทองในช่วงปลายศตวรรษที� 12 ครบั

Can-do 43
สามารถอธิบายเกี�ยวกับสิ�งปลูกสรา้งทางประวติัศาสตรห์รอืโบราณส

ถาน โดยพูดถึงลักษณะเด่นในสมัยนั�นๆ และความเป็นมาได้
คณุสามารถอธิบายลักษณะเดน่ของยุคสิ�งปลูกสรา้งนั�นถูกสรา้งขึ �นไดอ้ย่างละเอียดในระดบัหนึ�งห

รอืไม่
คณุสามารถพูดเกี�ยวกับเหตผุลของสิ�งปลูกสรา้งและจุดประสงค์ ในการใช้งานไดห้รอืไม่
คณุสามารถพูดเรื�องที�ตอ้งการอย่างราบรื�นในระดบัหนึ�งไดห้รอืไม่

4. คําคมของขุนศกึแห่งเซนโกคุที�ยังตราตรงึใจ

Can-do 44
อ่านบทความเกี�ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วสามารถเข้าใจเรื�

องราวที�ที�บ่งบอกลักษณะบุคคลนั�นและจุดเด่นของบุคคลนั�นได้

คณุเข้าใจความหมายของคาํคมและรูว้า่เป็นสํานวนที� ใครพูดในสถานการณ์ใดหรอืไม่

คณุเข้าใจวา่ผู้ที�พูดคาํคมนั�นเป็นบุคคลแบบไหนหรอืไม่

คณุสามารถอ่านไปพรอ้มๆ กับหาคาํศัพท์ที�สําคญัโดยใช้พจนานุกรมไดห้รอืไม่

5. แนะนําคําคมของบุคคลในประวติัศาสตร์

Can-do 45
สามารถเขียนอธิบายอย่างง่ายและเขียนความรูส้กึเกี�ยวกับคําคมและ

คําสอนของบุคคลในประวติัศาสตรล์งในบล็อกได้

คณุสามารถแนะนําความหมายและเบื �องหลังของคาํคมไดห้รอืไม่

คณุสามารถเขียนวา่ตนเองคดิอย่างไรเกี�ยวกับคาํคมนั�นไดห้รอืไม่

★☆☆：ยังรูสึ้กวา่ยาก　★★☆：ทําได้ ในระดบัหนึ�ง　★★★：ทําไดด้แีล้ว

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น
การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　

วัน เ ดือน ปี

ความคิดเห็น

การประเมิน　



1. กิจกรรมทีได้ทํารว่มกับทุกคนในห้องเรยีน

2. เ รื�องที�นําเอา「教室の外へ」ไปปรบัใช้นอกห้องเรยีน

3. เ รื�องที�ลองทําด้วยตนเอง นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น

★ 日本語・日本文化の体験記録を書きましょう

© 2017 The Japan Foundation

บันทึกการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่น

เอกสารจดบันทึกการเรยีนรู้

TOPIC

9 นินจา ซามุไร ในยุคสมัยนั�น... 

สาํนวนของฉัน

จดบันทึกสิ�งที� ไดท้ําเกี�ยวกับหัวข้อที�เรยีน 
หากมีรปูถ่ายหรอืเอกสารประกอบให้รวบรวมไวด้ว้ยกันเพื�อใช้ ในการแนะนําแก่ผู้อื�นได้



翻訳・翻訳協力 

Triktima LEADKITLAX 

The Japan Foundation, Bangkok 

Copyright © 2021 The Japan Foundation
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