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หัวข้ อคำถำมเพิม่ เติมเกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปนุ่
（เกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปนในแต่
ุ่
ละสถำนกำรณ์）
คำถำม ในแต่ละสถำนกำรณ์คณ
ุ ได้ ภำษำญี่ปนแค่
ุ่ ไหน
① ที่โรงพยำบำลตอนป่ วย

［ฟั ง ］

［ พูด ］

１． สำมำรถฟั งจับใจควำมคำอธิบำยของแพทย์ได้
２． สำมำรถฟั งจับใจควำมคำอธิบำยของแพทย์ได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมคำอธิบำยของแพทย์ได้ เล็กน้ อย（ฟั งจับใจควำมเป็ นคำได้ ）
４．แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้
１． สำมำรถพูดเกี่ยวกับอำกำรของโรคได้ อย่ำงละเอียด
２． สำมำรถพูดเกี่ยวกับอำกำรของโรคได้ เป็ นส่วนใหญ่
３. สำมำรถพูดเกี่ยวกับอำกำรของโรคได้ เล็กน้ อย （พูดเป็ นคำได้ ）
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

[ อ่ำน ］ １． สำมำรถอ่ำนใบวินจิ ฉัยโรคได้
２． สำมำรถอ่ำนใบวินิจฉัยโรคได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอ่ำนใบวินจิ ฉัยโรคได้ เล็กน้ อย
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้
［ เขียน ］ １． สำมำรถเขียนใบวินจิ ฉัยโรคได้
２．สำมำรถเขียนใบวินจิ ฉัยโรคได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถเขียนใบวินจิ ฉัยโรคได้ เล็กน้ อย （เขียนชื่อกับที่อยูเ่ ป็ นต้ นได้ ）
４．แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้
หัวข้ อคำถำมเพิม่ เติมยิง่ ขึ ้น

※

②

ในกำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค
［ อ่ำน ］

③

１． สำมำรถอ่ำนใบแจ้ งหนี ้ค่ำสำธำรณูปโภคได้
２．สำมำรถอ่ำนใบแจ้ งหนี ้ค่ำสำธำรณูปโภคได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอ่ำนใบแจ้ งหนี ้ค่ำสำธำรณูปโภคได้ เล็กน้ อย (อ่ำนจำนวนเงินกับวันหมดเขตเป็ นต้ นได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้

ตอนซื ้อของ

［ ฟั ง ］

１． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับแผนกสินค้ ำของของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้
２． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับแผนกสินค้ ำของของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับแผนกสินค้ ำของของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้ เล็กน้ อย
（ฟั งจับใจควำมเป็ นคำได้ ）
４. แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้
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［ พูด ］

１．สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้
２． สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับของทีอ่ ยำกจะซื ้อได้ เล็กน้ อย (พูดเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［ อ่ำน ］

１． สำมำรถอ่ำนตำรำงทีแ่ สดงภำยในร้ ำนได้
２． สำมำรถอ่ำนตำรำงทีแ่ สดงภำยในร้ ำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอ่ำนตำรำงทีแ่ สดงภำยในร้ ำนได้ เล็กน้ อย (อ่ำนออกเป็ นคำ)
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้

④ ตอนขึ ้นรถโดยสำรประจำทำงและรถไฟ

หัวข้ อคำถำมเพิม่ เติมยิง่ ขึ ้น

※

［ ฟั ง ］

１． สำมำรถฟั งจับใจควำมประกำศในรถโดยสำรประจำทำงและรถไฟได้
２. สำมำรถฟั งจับใจควำมประกำศในรถโดยสำรประจำทำงและรถไฟได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมประกำศในรถโดยสำรประจำทำงและรถไฟได้ เล็กน้ อย (ฟั งจับใจควำมเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้

［ พูด ］

１．สำมำรถอธิบำยสถำนที่ที่อยำกไปได้
２． สำมำรถอธิบำยสถำนที่ที่อยำกไปได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอธิบำยสถำนที่ที่อยำกไปได้ เล็กน้ อย (พูดเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［ อ่ำน ］

１． สำมำรถอ่ำนแผนทีเ่ ส้ นทำงได้
２．สำมำรถอ่ำนแผนทีเ่ ส้ นทำงได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอ่ำนแผนทีเ่ ส้ นทำงได้ เล็กน้ อย (อ่ำนสถำนทีป่ ลำยทำงได้ )
４．แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้

⑤ ในกำรเลี ้ยงเด็ก

หัวข้ อคำถำมเพิม่ เติมยิง่ ขึ ้น

※

［ ฟั ง ］

１． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรเลี ้ยงเด็กทีส่ ถำนีอนำมัยได้
２．สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรเลี ้ยงเด็กที่สถำนีอนำมัยได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรกำรเลี ้ยงเด็กที่สถำนีอนำมัยได้ เล็กน้ อย
(ฟั งจับใจควำมเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้

［ พูด ］

１． สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับสภำวะสุขภำพของบุตรได้
２． สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับสภำวะสุขภำพของบุตรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับสภำวะสุขภำพของบุตรได้ เล็กน้ อย (พูดเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［ อ่ำน ］

１． สำมำรถอ่ำนเกี่ยวกับเนื ้อหำกำรแจ้ งกำรตรวจสุขภำพได้
２． สำมำรถอ่ำนเกี่ยวกับเนื ้อหำกำรแจ้ งกำรตรวจสุขภำพได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอ่ำนเกี่ยวกับเนื ้อหำกำรแจ้ งกำรตรวจสุขภำพได้ เล็กน้ อย (เข้ ำใจคำศัพท์เล็กน้ อย)
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้
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［ เขียน ］ １． สำมำรถเขียนใบสมัครเกี่ยวกับกำรบริกำรเลี ้ยงเด็กทีส่ ถำนีอนำมัยได้
２． สำมำรถเขียนใบสมัครเกี่ยวกับกำรบริกำรเลี ้ยงเด็กทีส่ ถำนีอนำมัยได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถเขียนใบสมัครเกี่ยวกับกำรบริกำรเลี ้ยงเด็กทีส่ ถำนีอนำมัยได้ เล็กน้ อย (ชื่อและทีอ่ ยูเ่ ป็ นต้ น)
４． แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้
หัวข้ อคำถำมเพิม่ เติมยิง่ ขึ ้น

⑥ ที่ที่ทำงำน

※

［ ฟั ง ］

１． ฟั งจับใจควำมกำรชี ้แนะสัง่ กำรได้
２． ฟั งจับใจควำมกำรชี ้แนะสัง่ กำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． ฟั งจับใจควำมกำรชี ้แนะสัง่ กำรได้ เล็กน้ อย (ฟั งจับใจควำมคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้

［พูด ］

１． สำมำรถรำยงำนเกี่ยวกับสภำพควำมคืบหน้ ำของงำนได้
２ ．สำมำรถรำยงำนเกี่ยวกับสภำพควำมคืบหน้ ำของงำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถรำยงำนเกี่ยวกับสภำพควำมคืบหน้ ำของงำนได้ เล็กน้ อย (พูดเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［ อ่ำน ］

［ เขียน ］

⑦ ในกำรคบหำสมำคม
［ ฟั ง ］

［ พูด ］

１． สำมำรถอ่ำนใบสัง่ กำรปฏิบตั งิ ำนได้
２． สำมำรถอ่ำนใบสัง่ กำรปฏิบตั งิ ำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอ่ำนใบสัง่ กำรปฏิบตั งิ ำนได้ เล็กน้ อย (อ่ำนออกเป็ นคำ)
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้
１． สำมำรถเขียนใบรำยงำนของงำนได้
２． สำมำรถเขียนใบรำยงำนของงำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถเขียนใบรำยงำนของงำนได้ เล็กน้ อย (สำมำรถเขียนเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้

１． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรแนะนำตัวได้
２． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรแนะนำตัวได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรแนะนำตัวได้ เล็กน้ อย (ชื่อเป็ นต้ น)
４． แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้
１． สำมำรถแนะนำตัวได้
２． สำมำรถแนะนำตัวอย่ำงง่ำยๆได้
３． สำมำรถพูดชื่อและถิ่นเกิดได้
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้
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⑧ กำรดำเนินเรื่องที่สถำนที่รำชกำร
［ ฟั ง ］

１．สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับเนื ้อหำของขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรได้
２．สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับเนื ้อหำของขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับเนื ้อหำของขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรได้ เล็กน้ อย
４．แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้

［ พูด ］

１． สำมำรถอธิบำยกิจสำคัญที่สถำนที่รำชกำรได้
２． สำมำรถอธิบำยกิจสำคัญทีส่ ถำนทีร่ ำชกำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอธิบำยกิจสำคัญทีส่ ถำนทีร่ ำชกำรได้ เล็กน้ อย (พูดได้ เป็ นคำ)
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［อ่ำน ］

１． สำมำรถอ่ำนจดหมำยจำกทำงรำชกำรได้
２． สำมำรถอ่ำนจดหมำยจำกทำงรำชกำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอ่ำนจดหมำยจำกทำงรำชกำรได้ เล็กน้ อย (เข้ ำใจคำศัพท์)
４．แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้

［เขียน ］１. สำมำรถเขียนเอกสำรที่จำเป็ นต่อกำรยืน่ ขอสำเนำทะเบียนบ้ ำนและอืน่ ๆได้ ด้วยตัวผสมคันจิ
２． สำมำรถเขียนเอกสำรที่จำเป็ นต่อกำรยืน่ ขอสำเนำทะเบียนบ้ ำนและอืน่ ๆได้ ด้วยตัวอักษรคำนะ
３.สำมำรถเขียนชื่อกับทีอ่ ยูใ่ นเอกสำรที่จำเป็ นต่อกำรยืน่ ขอสำเนำทะเบียนบ้ ำนและอืน่ ๆได้ ด้วยตัวอักษรคำนะ
４． แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้
⑨ ทีเ่ ขต
［ฟั ง ］１． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรพูดคุยในที่ชมุ นุมของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้
２． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรพูดคุยในที่ชมุ นุมของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมกำรพูดคุยในที่ชมุ นุมของสมำคมเพื่อนบ้ ำนได้ เล็กน้ อย (เข้ ำใจคำศัพท์)
４． แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้
［ พูด ］１． สำมำรถพูดควำมเห็นในทีช่ มุ นุมของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้
２．สำมำรถพูดควำมเห็นในทีช่ มุ นุมของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถพูดควำมเห็นในทีช่ มุ นุมของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้ เล็กน้ อย （พูดเป็ นคำได้ ）
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้
［ อ่ำน ］１． สำมำรถอ่ำนจดหมำยเวียนได้
２． สำมำรถอ่ำนจดหมำยเวียนได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถอ่ำนจดหมำยเวียนได้ เล็กน้ อย （อ่ำนออกเป็ นคำ）
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้
［เขียน ］１．สำมำรถเขียนใบแสดงควำมจำนงค์เข้ ำร่วมงำนประเพณีของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนเป็ นต้ นได้ ด้วยตัวผสมคันจิ
２．สำมำรถเขียนใบแสดงควำมจำนงค์เข้ ำร่วมงำนประเพณีของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนได้ ด้วยอักษรคำนะ
３． สำมำรถเขียนใบแสดงควำมจำนงค์เข้ ำร่วมงำนประเพณีของสมำคมเพือ่ นบ้ ำนเป็ นต้ นได้ ด้วยคำ
４． แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้

資料３－２
タイ語

⑩ในขันตอนกำรด
้
ำเนินเรื่องที่ทที่ ำกำรไปร
［ ฟั ง ］ １． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรทีส่ ำมำรถใช้ บริกำรได้
２． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรทีส่ ำมำรถใช้ บริกำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถฟั งจับใจควำมเกี่ยวกับกำรบริกำรทีส่ ำมำรถใช้ บริกำรได้ เล็กน้ อย (ฟั งจับใจควำมเป็ นคำได้ )
４．แทบจะไม่สำมำรถฟั งจับใจควำมได้ เกือบทังหมด
้
［พูด ］

１． สำมำรถพูดเกี่ยวกับกำรบริกำรทีอ่ ยำกจะใช้ บริกำรได้
２． สำมำรถพูดเกี่ยวกับกำรบริ กำรทีอ่ ยำกจะใช้ บริกำรได้ เป็ นส่วนใหญ่
３． สำมำรถพูดเกี่ยวกับกำรบริ กำรทีอ่ ยำกจะใช้ บริกำรได้ เล็กน้ อย (พูดเป็ นคำได้ )
４． แทบจะไม่สำมำรถพูดได้ เกือบทังหมด
้

［อ่ำน ］ １． สำมำรถอ่ำนกำรแจ้ งกำรนำส่งในระยะเวลำที่ผ้ รู ับไม่อยูไ่ ด้
２． สำมำรถอ่ำนกำรแจ้ งกำรนำส่งในระยะเวลำที่ผ้ รู ับไม่อยูไ่ ด้ เป็ นส่วนใหญ่
３．สำมำรถอ่ำนกำรแจ้ งกำรนำส่งในระยะเวลำที่ผ้ รู ับไม่อยูไ่ ด้ เล็กน้ อย（อ่ำนวันที่กำหนด สถำนที่ตดิ ต่อได้ ）
４． แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนได้ เกือบทังหมด
้
［เขียน ］ １． สำมำรถเขียนใบรำยกำรนำส่งของถึงทีอ่ ยูไ่ ด้ ด้วยตัวผสมคันจิ
２． สำมำรถเขียนใบรำยกำรนำส่งของถึงทีอ่ ยูไ่ ด้ ด้วยอักษรคำนะ
３． สำมำรถเขียนชื่อกับทีอ่ ยูใ่ นใบรำยกำรนำส่งของถึงทีอ่ ยูไ่ ด้
４． แทบจะไม่สำมำรถเขียนได้ เกือบทังหมด
้

