
 

  
ⅠⅠⅠⅠ    การดาํรงชีวติอย่างแข็งแรงและปลอดภยั                                                         
01 การรักษาสุขภาพ 
（01）ไดรั้บการบาํบดัที�สถาบนัการแพทย ์

01 แจง้อาการใหค้นขา้งบา้นและขอคาํแนะนาํ 
    02 ติดต่อประชาสมัพนัธเ์พื�อลงทะเบียนในการรักษา 

03 ไดรั้บการตรวจจากแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ 
04 
ตั"งคาํถามเกี�ยวกบัวธีิการจดัการกบัโรคและขอ้ระมดัระวงัในชีวติประ

จาํวนั และทาํความเขา้ใจ 
（02）ใชย้าที�มีประสิทธิภาพ 

01 ไดรั้บใบสั�งยาที�สถาบนัการแพทยแ์ละยนืยนัขอ้ความ 
02 อธิบายถึงอาการและขอยา 
03 ทาํความเขา้ใจคาํอธิบายของเภสชักรและแพทย ์  
เกี�ยวกบั  ประสิทธิภาพ วธีิการใช ้และขอ้ควรระมดัระวงั 

（03）ระวงัเรื�องสุขภาพ 
01 ทาํความเขา้ใจขอ้มลูเกี�ยวกบัโรดติดต่อและจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
02 ทาํความเขว้ใจขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยัของอาหารและนํ"าดื�ม 

02 การรักษาความปลอดภยั 
（04）เตรียมความพร้อมสาํหรับการเกิดอุบติัเหตุ 

01 ทาํความเขา้ใจป้าย  คาํเตือน ฯลฯ ของสิ�งต่าง ๆ  
(อนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าสูง  ระวงัไฟฟ้าช็อต และสถานที� ที�หา้มเขา้ ฯลฯ） 
02 ทาํความเขา้ใจวธีิการล๊อคกญุแจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
03 โทรศพัทเ์รียกตาํรวจ (หมายเลข 110) 
04 แจง้ใหค้นใกลเ้คียงรับทราบ (เหตุการณ์ เป็นตน้） 
05 เรียกรถพยาบาล 
06 แจง้ใหค้นใกลเ้คียงรับทราบ (เหตุการณ์ เป็นตน้） 

（05）เตรียมความพร้อมสาํหรับการเกิดภยัธรรมชาติ 
01 ทาํความเขา้ใจข่าวประชาสมัพนัธ ์ประกาศ ป้าย ฯลฯ 

ของหน่วยงานทอ้งถิ�น และยนืยนัสถานที�จริง 
02 ทาํความเขา้ใจหรือถามคนอื�นเกี�ยวกบัสถานที�และวธีิการอพยพหนีภยั 
03 ☆ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกยับแผน่ดินไหว 
04 ป้องกนัตวัเอง (เมื�อเกิดแผน่ดินไหว）                 
05 ☆ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัไตฝุ้่ น 
06 ระมดัระวงัและเขา้ใจพยากรณ์อากาศกบัขอ้มลูไตฝุ้่ น 
07 โทรศพัทเ์รียกรถดบัเพลิง รถปฐมพยาบาล (หมายเลข 119) และตาํรวจ 
(หมายเลข 110) 

ⅡⅡⅡⅡ    การจดัหาและดูแลรักษาที�อยู่อาศัย                                                     
03 การจัดหาที�อยู่อาศัย 
（06） หาที�อยูอ่าศยั 

01 ปรึกษาตวัแทนอสงัหาริมทรัพย ์
02 คดัเลือกเขตที�จะอยูอ่าศยั 
03 ทาํสญัญาเช่า 
04 ติดต่อบริษทัยา้ยบา้น 
05 ทาํระเบียบการที�จาํเป็น 

04 การจัดการสิ�งแวดล้อมในที�อยู่อาศัย  
（07）ควบคุมที�อยูอ่าศยั 

01 ☆ทาํความเขา้ใจวธีิการเริ�มอยูอ่าศยั 
02 ทาํการขอรับบริการ (ไฟฟ้า, แก๊ส, นํ"าประปา, ฯลฯ） 

 

 
ⅢⅢⅢⅢ    การจดัหาเครื�องอุปโภคและบริโภค                                                                                                    
05 การซื�อสินค้าและใช้บริการ 
（08）ทาํการซื"อสินคา้และรับใชบ้ริการ 

01 คน้หาร้านต่าง ๆ  ที�จาํหน่ายสินคา้ที�จาํเป็น 
02 ☆ทราบถึงการแยกใชช้นิดร้านคา้ตามจุดประสงค ์
03 หาสถานที� ที�จาํหน่าย 
04 
ซื"อของที�หา้งสรรพสินคา้,ซุปเปอร์มาร์เกต็,มินิมาร์ต,ร้านขายเครื�องใชไ้ฟฟ้า, 
ร้านขายหนงัสือ เป็นตน้ 
05 หาสถานที� ที�มีสินคา้ที�ตอ้งการโดยที�ดูป้ายในร้านและถามพนกังาน 
06 ถามสถานที� ที�ขาย 
07 ถามพนกังานเกียวกบัสินคา้ 
08 ทราบถึงราคา 
09 ถามราคาและสรรพคุณของสินคา้  
10 อ่านคาํอธิบายของสินคา้ 
11 คิดคาํนวนราคากบัอตัราภาษี 
12 ขอลองสวมเสื"อผา้ 
13 ขอดูสินคา้สีอื�นๆ 
14 ขอเปลี�ยนขนาด 
15 ใชบ้ตัรสะสมแตม้และบตัรส่วนลด 
16 ใชบ้ตัรเครดิต 
17 เลือกและซื"อของที�จาํเป็น 
18 จ่ายเงิน (กรณีจ่ายกบัพนกังานโดยตรง) 
19 ขอคืนหรือแลกเปลี�ยนสินคา้ 
20 ทาํการสั�งสินคา้ 
21 ทาํความเขา้ใจราคากบับริการที�สามารถไดรั้บแต่ละร้าน 
(ในการใชร้้านอาหาร เป็นตน้) 
22 หาร้านที�ขายอาหารที�ตอ้งการ 
23 ทาํการจองทางโทรศพัท ์
24 พดูคุยกบัพนกังาน 
25 แจง้ใหท้ราบความตอ้งการจาํนวนที�นั�ง ที�นั�งที�สูบบุหรี�ไดห้รือไม่ เป็นตน้ 
26 อ่านเมนู 
27 เลือกและสั�งอาหาร 
28 ซื"อคูปอง 
29 สั�งเพิ�มอาหาร 
30 จ่ายเงิน (ที�ร้านอาหาร) 
31 ☆ทาํความเขา้ใจราคากบับริการที�สามารถไดรั้บแต่ละร้าน 
(ในการใชบ้ริการต่าง ๆ ） 
32 หาร้าน 
33 ทราบถึงวธีิการใช ้
34 ใชบ้ริการมินิมาร์ต (ATM,แฟ๊กซ์,การจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

เป็นตน้） 
35 ใชร้้านซกัรีด ร้านเช่าวดีีโอ ร้านเสริมสวย ร้านตดัผม 
36 เขา้ใจขอ้มลูที�ติดกบัสินคา้ใหถู้กตอ้ง                     

37 เขา้ใจโฆษณาในหนงัสือพมิพแ์ละโฆษณาที�สอดมากบัหนงัสือพมิพ ์ 
38 ยนืยนัใบเสร็จรับเงิน 
39 เขา้ใจใบเสร็จรับเงิน 

 

【【【【ภาษาญี�ปุ่น タイタイタイタイ語語語語】】】】ตัวอย่างการปฏิบัติในการดาํเนินชีวติที�ใช้ในร่างหลกัสูตรมาตรฐาน 



 

40 จ่ายเงิน 
41 ยนืยนัวา่ใชบ้ตัรเครดิตไดห้รือไม่   

06 การควบคุมเงนิ 
（09）ใชส้ถาบนัการเงิน 

01 แจง้ความประสงค ์(การเปิดบญัชี） 
02 ถอนเงิน 

ⅣⅣⅣⅣ    การเดนิทางไปถึงจุดหมายปลายทาง                                                                                      
07 การใช้ระบบการคมนาคมสาธารณะ 
（10）ใชร้ถไฟฟ้า รถเมล ์เครื�องบิน เรือ เป็นตน้ 

01 สอบถามเวลาที�ออกเดินทางและเวลาในการเดินทาง 
02 สอบถามวธีิการไปจุดหมายปลายทาง 
03 ใชเ้ครื�องขายตั;ว 

（11）ใชร้ถแทก็ซี� 
01 หาที�นั�งรถแทก็ซี� 
02 โบกมือเรียกรถแทก็ซี�ขา้งถนน 
03 บอกจุดหมายปลายทาง 
04 ฟังราคาใหถู้กตอ้งและจ่ายเงิน 

08 การเดนิทางด้วยตัวเอง 
（12）เดินทางโดยการเดิน 

01 อ่านป้ายที�อยู ่ชื�อทางแยก แผนที�นาํทางเมือง เป็นตน้ 
02 ยนืยนัจุดหมายปลายทางในแผนที� 
03 ใหเ้ขียนแผนที�ให ้
04 ยนืยนัเสน้ทางกบัระยะทางของจุดหมายปลายทางได ้
05 สอบถามเสน้ทางการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 

ⅦⅦⅦⅦ    การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี                                                                                         
14 การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ด ี
（31）คบกบัคนอื�น 

01 ☆เขา้ใจจุดประสงคก์บัชนิดของคาํทกัทาย 
02 ☆เขา้ใจวธีิการทกัทายที�ถูกตอ้งตามเวลา สถานที� และโอกาส 
03 เรียนรู้การทกัทายที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 
04 ☆เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทกัทาย 
05 รู้จกัการทกัทายอยา่งเหมาะสมกบัคู่สนทนา 
06 รู้จกัการทกัทายในประจาํวนั 
07 ทาํการทกัทายที�สร้างมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี 
08 ☆เขา้ใจวธีิการแนะนาํตวัเอง 
09 ☆เขา้ใจวธีิการแนะนาํตวัเองที�เหมาะสมกบัคู่สนทนาและสถานการณ์ 
10 ทาํการแนะนาํตวัเองต่อสาธารณะชนในที�ทาํงาน 
11 แนะนาํตวัเองในสถานการณ์ส่วนตวั 
12 เวลาไม่เขา้ใจหรือสงสยั  ถามคนที�ไวว้างใจได ้(เกี�ยวกบัมารยาททั�วไป 
ของญี�ปุ่น） 

ⅧⅧⅧⅧ    การเข้าสังคมและเป็นสมาชิก                                                                             
15 การรักษามารยาทและกฎเกณฑ์ของสังคมและพื�นที� ที�อยู่อาศัย 
（33） รู้จกัระเบียบการในฐานะประชาชน 

01 ☆เขา้ใจเกี�ยวกบัขอ้มลูและชนิดของการทาํระเบียบการ 
02 สอบถามถึงสถานที�ของการลงทะเบียนคนต่างดา้ว 

ที�ประชาสมัพนัธ์สถานที�ราชการ 
03 ยนืยนัวธีิการจ่าย (ภาษีแต่ละชนิด） 

 

04 ยนืยนัความจาํเป็น 
(การแจง้การชาํระภาษี,การแจง้การคืนภาษีที�ชาํระไป） 

（34）รักษามารยาทในฐานะผูอ้าศยัในพื"นที� 
01 เขา้ใจและยนืยนัเรื�องเกี�ยวกบัวธีิการทิ"งขยะของพื"นที� 
ที�อาศยัอยูจ่ากแผน่พบัขอ้ความในชีวติประจาํวนัที�ไดรั้บจากสถานที�ราชการ 
02 สอบถามวธีิการทิ"งขยะของพื"นที�กบัคนใกลบ้า้น 
03 ปรึกษาเรื�องเกี�ยวกบัมารยาทกบัคนอื�น 

16 การเข้าสังคมในพื�นที� 
（35）เขา้สงัคมพื"นที� 

01 สอบถามเรื�องเกี�ยวกบัสมาคมประชาชนกบัคนใกลบ้า้น 
02 เขา้สมาชิกสมาคมประชาชน 
03 เขา้ร่วมกิจกรรม 

ⅨⅨⅨⅨ    การทาํให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ในตวัเองมากขึ#น                                                                        
20 การสําราญเวลาว่าง 
（44）สาํราญเวลาวา่ง 

01 ☆ทราบถึงสถานที� ที�สาํราญเวลาวา่งและวธีิการใชข้องสถานที�นั"น 
02 ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูอื้�นตามความเหมาะสม 
03 ไดรั้บขอ้มลูปากต่อปากจากเพื�อนร่วมงานและคนรอบขา้ง 
04 ☆ทราบชนิดและระบบของสถานที� (สถานที�สาธารนะของพื"นที�） 
05 ถามวธีิการใช ้(สถานที�สาธารณะของพื"นที�） 

ⅩⅩⅩⅩ    การรวบรวมและออกข้อมูล                                                                                             
21 การสื�อสารคมนาคม 
（45）ใชไ้ปรษณียแ์ละบริการการส่งสินคา้ถึงบา้น 

01 ☆เขา้ใจระบบไปรษณีย ์
02 เขียนและส่งจดหมายและไปรษณียบตัร 
03 จดัการกบัใบแจง้การส่งของในกรณีที�ไม่อยูบ่า้น 
04 ไดรั้บสินคา้ที�บา้น 

（46）ใชอิ้นเตอร์เน็ต 
01 ☆เขา้ใจเนื"อหาบริการและวธีิการใช ้
02 สอบถามและเขา้ใจวธีิการคน้หาทางอินเตอร์เน็ต 
03 เขียนอีเมล ์

（47）ใชโ้ทรศพัทแ์ละแฟ็กซ์ 
01 โทรออก 
02 รับสาย 

22 การใช้สื�อสาร 
（48）ใชสื้�อสาร เป็นตน้ 

01 ชมรายการโทรทศัน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※「Ⅰ」～「Ⅹ」เป็นหวัขอ้ใหญ่ในการดาํเนินชีวิตในประจาํวนั,「01」～「22」

หวัขอ้ยอ่ย,「（01）」～「（48）」รายละเอียดของขอ้ยอ่ย  ยกเวนั「V การเลี�ยงลกู การศึกษา」

「VI การทาํงาน」จาก「ตารางรายการ การปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต」หนา้ที� 120 ของ

「ร่างหลกัสูตรมาตรฐาน」 

 

※「（ตวัเลข））））」

แสดงถึงตวัอยา่งการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัที�ขาดไม่ไดใ้นการสร้างพื�นฐานชีวิต  
หรือที�ขาดไม่ไดเ้พราะมีความฉุกเฉินและมีส่วนเกี�ยวกบัความปลอดภยั「☆」

แสดงถึงสิ�งที�ควรรู้ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใชใ้นการดาํเนินชีวิตในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉินและเพื�
อความปลอดภยั 

 


