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สาระสําคัญ                           

“ความรู”… เรียนรูเรื่องตาง ๆ  อยางหลากหลาย จดจําเรื่องท่ีสําคัญใหมาก สามารถคิดไตรตรองอยางสุขมุรอบคอบ 
“คุณธรรม”… มีจิตใจโอบออมอารี รูสึกซาบซึ้งกับสิ่งตาง ๆ รักษากฎเกณฑและมารยาทในสังคม  
“สุขภาพรางกาย” … รักชีวิตของตนเองและผูอื่น เสริมสรางสุขภาพรางกายใหสดใสแข็งแรง 

ปลูกฝงใหมีจิตใจเอื้ออารี  
ปลูกฝงระเบียบวินัย มารยาท จิตใจท่ีโอบออมอารี และความรูสึกซาบซ้ึงกับสิ่งตาง ๆ โดยผานการทําสิ่ง
ตางๆ อยางหลากหลาย 

ตัวอยางเชน  
มีน้ําใจตอผูอื่น 
ทําตนเปนประโยชนแกผูอื่นและสังคม 
ไมพูดเอาแตใจ 
ประพฤติตนใหถูกตองตามมารยาท 
คิดริเริ่ม และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง และรับผดิชอบตอผลของการกระทํานั้น 
ดําเนินชีวิตใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง 
มุงกระทําแตสิ่งดี งดเวนการทําสิ่งผิด 
ใหความรวมมือกับเพ่ือน  
รักชีวิต 
รูจักรักษาส่ิงของ จัดขาวของเครื่องใชรอบตัวใหเปนระเบียบเรียบรอย 
รักวัฒนธรรมประเพณีของประเทศตน รักประเทศของตนและรักบานเมืองท่ีตนอาศัยอยู  

ปลูกฝงการอาน 
อานหนังสือใหมาก ๆ (โดยใชหองสมุดชุมชนและหองสมุดโรงเรียนใหเปนประโยชน) 
คิดไตรตรองอยางสุขุมรอบคอบ 
เขาใจใหถองแท 
แสดงออกดวยรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

 
 
 

 

อาน  

ฟง

ดู

สัมผัสธรรมชาติ
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สิ่งที่ควรรูในการดําเนนิชีวิต (ขอความรวมมือจากผูปกครอง)
การเรียน

ใหความสําคัญกับความกระตือรือรนของเด็ก
สรางสภาพแวดลอมภายในครอบครัวใหเหมาะกับการเรียนหนังสือ และสรางนิสัยการการเรียนหนังสือทุก
วันใหกับเด็ก 
พูดคุยเร่ืองท่ีโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบสภาพการเรียนของเด็ก 

ทําใหเด็กเกิดความสนใจในเร่ืองราวตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโดยใชขาวทางโทรทัศนหรือหนังสือพิมพเปนสื่อกลาง 
สรางนิสัยการอานหนังสือใหมาก  

การดําเนินชีวิต 
ดําเนินชีวิตในแตละวันใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตองโดยกําหนดเวลาการรับประทานอาหาร เขานอนและตืน่นอนใหกับเด็ก
กําหนดเวลาในการดูโทรทัศน เลนเกม
ใหเด็กรับประทานอาหารเชาทุกวัน 
หมั่นรับประทานอาหารกับเด็กและพูดคุยเรื่องท่ีโรงเรียนในระหวางรับประทานอาหาร และคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ใหเด็กมีบทบาทหนาท่ีภายในครอบครัว โดยการกําหนดหนาท่ีใหเด็กรับผิดชอบงานบานดวย

กริยา มารยาท
ปลูกฝงมารยาทในการกลาวคําทักทายใหเหมาะสมกับบุคคลและกาละเทศะ 

สอนใหเด็กสามารถกลาวคําขอบคุณ และขอโทษจากใจจริง
สอนใหเด็กใชวาจาท่ีสุภาพ
สอนใหเด็กรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
สอนใหเด็กรูจักรักษามารยาทและกฎระเบียบของสังคม
ทําขอตกลงกับเด็กเกี่ยวกับระยะเวลาและการใชอินเตอรเน็ต และใหเด็กปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน (ควรตั้งคา
ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือไมใหเด็กสามารถเขาถึงเว็บไซตที่เปนอันตราย)
ตั้งกฎการใชโทรศัพทมือถือ และใหเด็กปฏิบัติตามกฎน้ัน (โรงเรียนมีกฎหามนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน)

สุขภาพ  และความปลอดภัย
ใหเด็กรับประทานอาหารท่ีมคีวามสมดุลตามหลักโภชนาการและใหพักผอนนอนหลับอยางเพียงพอ
หมั่นเลนและออกกําลังกายรวมกับเด็ก
คอยติดตามรับทราบความประพฤติของเด็ก (เชน ทําอะไร ท่ีไหน กับใคร กลับบานกี่โมง)

สรางนิสยัในการลางมือและกล้ัวคอเปนประจํา
หมั่นเตือนใหเด็กรักษากฏจราจรเวลาขับขี่รถจักรยาน
ใหความสําคัญกบัการปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและผูคนในชมุชน
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นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ปที ่1 2 3)  “สัญญา 10 ขอ” เขียน “เปาหมาย” ของตนเอง 

(พูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายของแตละปการศึกษา โดยใหเด็กเขียนเปาหมายเอง)   

 
ฟงเรื่องที่ผูอื่นพูดอยางตัง้ใจ เชน 

ตั้งใจฟงสิ่งท่ีผูอื่นพูด และลองปฏิบัติดวยตนเอง ถามในสิ่งท่ีไมเขาใจ  

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
 

สนใจในเรื่องตางๆ ใหหลากหลายมากข้ึน เชน 
ทําสิ่งตางๆ ดวยความสนุก รูจักประยุกตใชวิธีการตางๆ กับทุกสิ่งท่ีทํา  
มีความซาบซ้ึงใจกับสิ่งตาง ๆ 

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  

 

กลาวคําทักทายไดอยางถูกตอง เชน 
กลาวคําทักทายหรือกลาวตอบดวยทาทีท่ีเหมาะสม พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพ 
 มีน้ําใจตอผูอื่น 

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  

 

ใหความสําคัญกับความรูสึกขอบคุณ เชน 
 กลาวคําวา “ขอบคณุ”และ “ขอโทษ”จากใจจริง ใหความสําคัญกับครอบครัวและเพื่อน 

     ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
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สรางนิสัยเขานอนแตหัวค่ํา ตื่นแตเชา และรับประทานอาหารเชา เชน  

 ดําเนินชีวิตในแตละวันใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง ดวยการเขานอนแตหัวค่ํา ตื่นแตเชา และรับประทาน
อาหารเชาทุกวัน 

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
 

รักชีวิตและสุขภาพรางกาย เชน 
 ชื่นชมยินดีกับพัฒนาการของตน รักชีวิตและรางกายของผูอื่นเชนเดียวกับที่รักชีวิตและรางกายของตน 
สราง “บุคลิกท่ีด”ี  และนิสัย “การออกไปเท่ียวเลนขางนอกบาน ” “การลางมือ กล้ัวคอ” “การเตรียม 
ผาเช็ดหนา กระดาษทิชช”ู 

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
 

แยกแยะส่ิงที่ถูกและสิ่งที่ผิดไดเปนอยางดี เชน 
 มุงกระทําแตสิ่งดี งดเวนการทําสิ่งผิด 
 ใชชีวิตอยางปลอดภัยดวยการรักษากฎระเบียบของโรงเรียนและกฎจราจร 
 เปนมิตรกับทุกๆ คนเหมือนกัน ไมวากับใครก็ตาม 

      ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
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มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน เชน  
 ชวยเหลือหรือคอยสอบถามเม่ือเพื่อนกําลังเดือดรอนลําบาก 
 ชวยเหลือเอื้อเฟอตอคนชราและเด็กท่ีอายุนอยกวา 
 ชวยเหลือและทําสิ่งท่ีผูอื่นไหววานดวยความเต็มใจ 
 ดูแลสัตวตัวเล็กๆ และดอกไมใบหญาดวยความยินดี 

ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  
 

ปฏิบัติตนบนความใสใจในสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน 
 เก็บขยะและแยกประเภทของขยะ จัดส่ิงของเคร่ืองใชใหเปนระเบียบเรียบรอย 
ออกไปเท่ียวเลนอยางสนุกสนานทามกลางธรรมชาติดวยความตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ 

ปท่ี 1  
  ปท่ี 2  
  ปท่ี 3  

 
มีปฏิสัมพันธกับผูคนหลากหลายเพื่อเรียนรูสิ่งตาง ๆ เชน 
 ใหความรวมมือกับเพื่อนและผูคนรอบขาง  พูดคุยกับผูคนหลากหลาย 
 รักวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศตนและของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
 เปนมิตรกับผูคนท่ีมาจากหลากหลายประเทศ 

 
ปท่ี 1  

 
 

ปท่ี 2  
 
 

ปท่ี 3  
                      ©RPT 
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พลศึกษา 

หัวขอการเรียนรู
กรุณาพุดคุยกับเด็กวาถานําสิ่งท่ีเรียนมาประยุกตใช เด็กจะสามารถทําอะไรไดบาง

เรียนรูใหเขาใจ แลว                      ทําส่ิงเหลานี้ใหไดดวย

 

จะสามารถเขียนขอความท่ีอานเขาใจงาย 

 

ถาจําอักษรคันจิได 

คณิตศาสตร ถาคิดคํานวณได 

จะสามารถออกกําลังกายประเภทอื่นๆไดอีก
มากมาย และยังทําใหมีสขุภาพที่ดีทั้งกาย
และใจอีกดวย 
 

จะสามารถซื้อของได 

ถาเคลื่อนไหวรางกายได
หลากหลาย 
กระโดดเชือก  เตะบอล 
เลนไลจับ  กระโดดขามแทน 
วิ่งแขง  โหนบาร โยนบอล  
เลนน้ํา 

สามารถสื่อสารกับผูอื่น 

สามารถตัดสินใจดวยตัวเอง 

สามารถคิดไตรตรองอยาง
สุขุมรอบคอบ 

ภาษาญี่ปุน 

 

 

   

ผล  เยน 

ถาซื้อแอปเปล 3 ผลกับกลวย 2 หวี รวมเปนเงิน
เทาไร

หวี เยน
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การอบรมในครอบครัว (ขอควรตระหนักในการดําเนินชีวิตในครอบครัว)     

การเรียน       ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสัยในการเรียนที่เหมาะกับเด็ก
ใหความสําคัญกับความกระตือรือรนของเด็ก
จัดสรรเวลาอานหนังสือเรียนใหเด็ก 
หมั่นตรวจสอบหนังสือและอุปกรณการเรียนวาพรอมครบถวนหรือไม
พูดคุยเรื่องการเรียนในโรงเรียน
อานหนงัสือใหเด็กฟง และหาหนังสือท่ีเหมาะกับความสนใจของเเด็ก เพือ่สรางนิสัยการอานใหกับเด็ก 

(สามารถยืมหนังสือจากหองสมุดชุมชนและหองสมุดโรงเรียนได)

การดําเนินชีวิต   ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสยัการดาํเนินชีวิตใหเปนเวลาตามวิถีที่ถูกตอง
ดําเนินชีวิตในแตละวันใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง โดยกําหนดเวลาการรับประทานอาหาร เขานอนและ
ตื่นนอนใหกับเด็ก

กําหนดเวลาในการดูโทรทัศน เลนเกม
ใหเด็กรับประทานอาหารเชาทุกวัน  
หม่ันรับประทานอาหารรวมกันกับเด็กและพูดคุยเรื่องภายในโรงเรียนระหวางรับประทานอาหาร
กําหนดหนาท่ีงานบานงาย ๆใหเด็ก(เพ่ือใหเด็กรูจักชวยเหลืองานบานโดยไมตองบอก)

กริยา มารยาท ขอความรวมมือผูปกครองปลูกฝงกริยามารยาทที่ดีใหกับเด็ก 
สอนใหเด็กสามารถกลาวคําทักทายอยางราเริงแจมใส
สอนใหเด็กสามารถกลาวคําทักทายแมกับบุคคลในครอบครัวไดโดยไมตองบอก
สอนใหเด็กสามารถกลาวคําขอบคุณ และขอโทษจากใจจริง
สอนใหเด็กใชวาจาท่ีสุภาพ
สอนใหเด็กรักษาสัญญาท่ีใหไวท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน ©RPT

สุขภาพ  และความปลอดภัย  ขอความรวมมือผูปกครองในการสรางสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีใหกับเด็ก 
ใหเด็กรับประทานอาหารและออกกําลังกายอยางเหมาะสม รวมถึงพักผอนใหเพียงพอ
หม่ันเลน ออกกําลังกายและเลนกีฬารวมกับเด็ก 
คอยติดตามรับทราบความประพฤติของเด็ก (เชน ทําอะไร ท่ีไหน กับใคร กลับบานกี่โมง)
สรางนิสัยในการลางมือและกล้ัวคอเปนประจํา
หมั่นเตือนใหเด็กรักษากฏจราจรเวลาขับขี่รถจักรยาน
ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและผูคนในชุมชน
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอ จากน้ันใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละป
การศึกษา กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจ
ตามสมควร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

การเรียน 
 
 
 
การดําเนินชีวิต 
 
 
กริยามารยาท 
 
 
 
สุขภาพและความปลอดภัย 
 
 
 
ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและ
ประทับตราหรือลงลายมือชื่อ  
 

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอ จากน้ันใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละป
การศึกษา กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจ
ตามสมควร) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

การเรียน 

การดําเนินชีวิต 

กริยามารยาท 

สุขภาพและความปลอดภัย 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและ
ประทับตราหรือลงลายมือชื่อ  

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอ จากน้ันใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละป
การศึกษา กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจ
ตามสมควร) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเรียน 

การดําเนินชีวิต 

กริยามารยาท 

สุขภาพและความปลอดภัย 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและ
ประทับตราหรือลงลายมือชื่อ  
 

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ปที ่4 5 6)  “สัญญา 10 ขอ”   

 

 ฟงเรื่องที่ผูอื่นพูดอยางตั้งใจ 
ฟงเร่ืองท่ีผูอื่นพูดอยางไรอคติ และเพียรพยายามทําทุกเร่ืองอยางไมลดละจนบรรลุผลสําเร็จ 
กลาลองทําในทุกเร่ืองโดยไมยอมแพงาย ๆ แมจะเปนเร่ืองท่ีไมรูหรือเร่ืองท่ียาก 

 สนใจในเร่ืองตางๆ ใหหลากหลายมากข้ึน 
 มีความหวังและความฝน ขยายขีดความสามารถของตนเองเพ่ือชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
สนใจในเรื่องตาง ๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น นําวิธกีารและความคิดใหมๆ  มาประยุกตใช มีการเรียนรูอยาง 
ตอเน่ืองดวยความกระตือรือรน 

 มีความซาบซ้ึงใจกับสิ่งตาง ๆ   

 กลาวคําทักทายไดอยางถูกตอง 
 กลาวคําทักทายและใชวาจาดวยความจริงใจใหเหมาะสมกับกาละเทศะ  
มีน้ําใจและใหเกียรติผูอื่น 

   ใหความสําคัญกับความรูสึกขอบคุณ 
 มีน้ําใจและความรูสึกขอบคุณกับทุกคน 
 ใหความสําคัญกับครอบครัว และกฎระเบียบรวมถึงมารยาท 
 ใหความสําคัญกับเพ่ือน เคารพบิดามารดาและผูท่ีอาวุโสกวา                  ©RPT 

สรางนิสัยเขานอนแตหัวค่ํา ตื่นแตเชา และรับประทานอาหารเชา 
 เขาใจถึงความสําคัญเรือ่งกิจวัตรในการรับประทานอาหาร เสริมสรางรางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพดี 
 เขานอนแตหัวค่าํ ตื่นแตเชา รับประทานอาหารเชาทุกวัน ดําเนินชีวิตใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง 
 ใสใจในการสรางเสริมรางกายใหมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ิมพูนความรูเร่ืองสุขภาพและเร่ืองกิจวัตรในการ 
รับประทานอาหาร  

รักชีวิตและสุขภาพรางกาย 
 รักชีวิตของตนเองและชีวิตของผูอื่น เห็นคุณคาของตนเองและเขาใจถึงความเจ็บปวดของจิตใจผูอื่น 
 ใสใจในสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจของตนเอง  
 เพ่ิมพูนความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับพัฒนาการของรางกายและจิตใจ และดูแลรักษาสุขภาพของตน 
 ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา เพื่อเสริมสรางพละกําลัง  
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แยกแยะส่ิงที่ถูกและสิ่งที่ผิดไดเปนอยางดี 
 แยกแยะผิดชอบชั่วดีของส่ิงตางๆไดเปนอยางดี ดําเนินชีวิตดวยความซ่ือสัตย  
 ใหความสําคัญกับมารยาท การรักษากฎระเบียบ จิตสาธารณะท่ีตองการทําใหสังคมดีขึ้น 
 เปนมิตรกับทุกๆคนเหมือนกัน ไมวากับใครก็ตาม 

มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
 ประพฤติปฏิบัตตินใหเปนประโยชนแกสังคม 
 ทําตนใหเปนผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของสังคม  
 คิดและปฏิบัติในสิง่ท่ีตนเองสามารถทําได เพื่อประเทศญ่ีปุนและชุมชนของตน 

ปฏิบัติตนบนความใสใจในสิ่งแวดลอมรอบตัว 
 ประพฤติปฏิบัติเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอม เชน กิจกรรมอนุรักษปาไม กิจกรรมรีไซเคิล  
 ทําความเขาใจในความสัมพันธของการดําเนินชีวิตของมนุษยกับธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ 

มีปฏิสัมพันธกับผูคนหลากหลายเพ่ือเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
 ยอมรับตนเองและผูอื่น ใหความรวมมือ ทํากิจกรรมรวมกันกับผูอื่น 
 เคารพวัฒนธรรมประเพณีของประเทศตนและของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู อุทิศตนเพ่ือการพัฒนาและความ 
สงบสุขของสังคมโลก 

กระตือรือรนในการเรียนรูและทําความเขาใจถึงความเหมือนและความตางของสังคม วัฒนธรรม  
ประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุนและของโลก  

 ขยายโลกทัศนทางสังคมใหกวางขึ้น ดวยการส่ือสารกับผูคนท่ีหลากหลาย  

เขียน “เปาหมาย” ของตนเอง 
(พูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายของแตละปการศึกษา โดยใหเด็กเขียนเปาหมายเอง)  
 

     ปท่ี 4  
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เขียน “เปาหมาย” ของตนเอง 
(พูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายของแตละปการศึกษา โดยใหเด็กเขียนเปาหมายเอง)  

ปท่ี 5  

        

 

ปท่ี 6  
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©RPT 

หัวขอการเรียนรู นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 5 6  

กรณุาตรวจสอบโดยการอานไปพรอมกบัเดก็เพือ่ใหเดก็มุงเรียนรูสิง่ตาง  ๆ โดยนําความรูความสามารถที่จาํเปนสาํหรบัการดาํเนนิ
ชีวติและการเรียนที่ไดเรียนมาใชใหเปนประโยชน

เรียนรูใหเขาใจ แลว  ใชความรูความสามารถน้ันในการเรียนรูเรื่องเหลานี้

ความสามารถในการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง ความสามารถในการ

คิดไตรตรองอยาง
รอบคอบ 

ความสามารถในการพูด
แสดงออกดวยภาษาที่

เขาใจงาย     

ความสามารถในการพูดสิ่งที่คิดหรือสิ่งท่ีตองการจะ
สื่อสารได 

ความสามารถในการฟงดวยความเขาใจความรูสึก
ของอีกฝาย 

ความสามารถในการถายทอดความคิดของตนออกมา
เปนตัวอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูจุดยืนและความคิดของกันและกัน 
รายงานสิ่งที่ตนเขียนหนาช้ันแลวชวยกัน

แนะนําแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เลือกและอานหนังสือที่ตรงกับวัตถุประสงค 

ความรูเร่ืองคุณสมบัติของเลขจํานวนเต็มและเลข
เศษสวนรวมถึงวิธีการคํานวณ  

ความรูเร่ืองรูปทรงแผนภูมิ ปริมาตรและพื้นท่ี 
ความสามารถในการประยุกตใชขอมูล  

คิดและอธิบายวิธีการคํานวณ
ประยุกตใชแผนภูมิหรือกราฟใหตรงตาม

วัตถุประสงค
คนหาหนวยของการนับจํานวนของสิ่งที่อยู
รอบตัว 

ทักษะการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐาน
ความรูเรือ่งการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

และปลอดภัย
สุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ การปองกัน

โรคและการบาดเจ็บ 

ออกกําลังกายหลาย ๆ อยางรวมกับเพื่อนอยาง
สนุกสนาน 

ยอมรับขอดีของกันและกัน แลวรายงานหนาชั้น
คิดไตรตรองเร่ืองการดําเนินชีวิตอยางมี

สุขภาพดีและปลอดภัย 

ภาษาญี่ปุน 

คณิตศาสตร 
 

พลศึกษา 
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การอบรมในครอบครัว (ขอควรตระหนักในการดําเนินชีวิตในครอบครัว)

การเรียน     ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสัยในการเรียนที่เหมาะกับเด็ก
ใหความสําคัญกับความกระตือรือรนของเด็ก และยกระดับความสนใจ
จัดเวลาในการเรียนและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการอานหนังสือเรียนของเด็ก
หมั่นตรวจสอบหนังสือและอุปกรณการเรียนวาพรอมครบถวนหรือไม
พูดคุยเรื่องท่ีโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบสภาพการเรียนของเด็ก
ฝกใหคุนเคยกับหนังสือและสรางนิสัยการอานหนังสือ

(สามารถยืมหนังสือจากหองสมุดชุมชนและหองสมุดโรงเรียนได)

การดําเนินชีวิต     ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสัยการดําเนินชีวิตใหเปนเวลาตามวิถีทีถู่กตอง
ดําเนินชีวิตในแตละวันใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง โดยกําหนดเวลาการรับประทานอาหาร เขานอนและ

ตื่นนอนใหกับเด็ก
กําหนดเวลาในการดูโทรทัศน เลนเกม
หม่ันรับประทานอาหารรวมกันกับเด็กและพูดคุยเรื่องภายในโรงเรียนระหวางรับประทานอาหาร
กําหนดหนาท่ีงานบานใหเด็ก (เชน ทําความสะอาดหองอาบนํ้า หองนํ้า ลางจาน)

กริยา มารยาท ขอความรวมมือผูปกครองปลูกฝงกริยามารยาทท่ีดีใหกับเด็ก
สรางนิสัยใหเด็กกลาวคําทักทายไดโดยไมตองบอก
สอนใหเด็กรูจักรักษามารยาท และกฏระเบียบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
สอนใหเด็กสามารถกลาวคําขอบคุณ และขอโทษจากใจจริง
สอนใหเด็กใชวาจาท่ีสุภาพ
ทําขอตกลงกับเด็กเกี่ยวกับระยะเวลาและการใชอินเตอรเน็ต และใหเด็กปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน (ควรตั้งคา
ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือไมใหเด็กสามารถเขาถึงเว็บไซตที่เปนอันตราย)
ตั้งกฎการใชโทรศัพทมือถือ และใหเด็กปฏิบัติตามกฎน้ัน (โรงเรียนมีกฎหามนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน)

สุขภาพและความปลอดภัย ขอความรวมมือผูปกครองในการสรางสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีใหกับเด็ก
ใหเด็กรับประทานอาหารและออกกําลังกายอยางเหมาะสม รวมถึงพักผอนใหเพียงพอ
หมั่นเลน ออกกําลังกายและเลนกีฬารวมกับเด็ก
คอยติดตามรับทราบความประพฤติของเด็ก (เชน ทําอะไร ท่ีไหน กับใคร กลับบานกี่โมง)
สรางนิสัยในการลางมือและกล้ัวคอเปนประจํา
ใหเด็กรักษาเวลาในการกลับบานใหตรงเวลา
หมั่นเตือนใหเด็กรักษากฏจราจรเวลาขับขี่รถจักรยาน
ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและผูคนในชุมชน 
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอ จากน้ันใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละป
การศึกษา กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจ
ตามสมควร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ  

ชองสําหรับครูประจําชั้น 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ  

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอ จากน้ันใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละป
การศึกษา กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจ
ตามสมควร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 
 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ 

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 2 3)   “สัญญา 10 ขอ”   

 ฟงเรื่องที่ผูอื่นพูดอยางตั้งใจ 
ฟงเร่ืองท่ีผูอื่นพูดอยางไรอคติ และเพียรพยายามทําทุกเร่ืองอยางไมลดละจนบรรลุผลสําเร็จ 

 สนใจในเร่ืองตางๆ ใหหลากหลายมากข้ึน 
 มีความหวังและความฝน ขยายขีดความสามารถของตนเองเพ่ือชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

กลาวคําทักทายไดอยางถูกตอง 
 มีปฏิสัมพันธทางสังคม คบหากับผูอื่นดวยทาทีและวาจาท่ีจริงใจใหเหมาะสมกับบุคคลและกาละเทศะ  

ใหความสําคัญกับความรูสึกขอบคุณ 
  ใหความสําคัญกับกฎระเบียบและมารยาท รูสึกสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติและผูท่ีมีอุปการคุณ 

สรางนิสัยเขานอนแตหัวค่ํา ตื่นแตเชา และรับประทานอาหารเชา 
 ใสใจในการสรางเสริมรางกายใหมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ิมพูนความรูเร่ืองสุขภาพและเร่ืองกิจวัตรในการ 
รับประทานอาหาร  

 รักชีวิตและสุขภาพรางกาย 
  รักชีวิตของตนเองและชีวิตของผูอื่น เห็นคุณคาของตนเองและเขาใจถึงความเจ็บปวดของจิตใจผูอื่น 

 แยกแยะส่ิงที่ถูกและสิ่งที่ผิดไดเปนอยางด ี
 แยกแยะผิดชอบชั่วดีของส่ิงตางๆไดเปนอยางดี ดําเนินชีวิตดวยความซ่ือสัตย 

มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
 คิดและปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองสามารถทําได เพ่ือชุมชนของตน ตลอดจนประเทศญ่ีปุนและโลก  

ปฏิบัติตนบนความใสใจในสิ่งแวดลอมรอบตัว 
 ทําความเขาใจในความสัมพันธของการดําเนินชีวิตของมนุษยกับธรรมชาติ 
ประพฤติปฏิบัตดิวยความใสใจในปญหาส่ิงแวดลอม  

มีปฏิสัมพันธกับผูคนหลากหลายเพ่ือเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
 เรียนรูรวมกับผูคนท่ีหลากหลาย ทําความเขาใจซึ่งกันและกัน อุทิศตนเพื่อสวน 
รวม สรางสังคมท่ีสามารถอยูรวมกันได ทํางานรวมแรงรวมใจกัน                ©RPT 

เคารพวัฒนธรรมประเพณีของประเทศตนและของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงของประเทศและชุมชนอ่ืน 
ดวย อุทิศตนเพื่อการพัฒนาและความสงบสุขของสังคมโลก 
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เขียน “เปาหมาย” ของตนเอง 
(พูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายของแตละปการศึกษา โดยใหเด็กเขียนเปาหมายเอง)  

 

ปที่ 1  

       ปที ่2  

ปที ่3  
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หัวขอการเรียนรู  
กรณุาตรวจสอบโดยการอานไปพรอมกบัเดก็เพือ่ใหเดก็มุงเรียนรูสิง่ตาง ๆ  โดยนําความรูความสามารถที่จาํเปนสาํหรบัการ 

ดําเนนิชวีติและการเรียนที่ไดเรียนมาใชใหเปนประโยชน  
มีความรูและทักษะ 

เร่ืองที่จําเปนตองจดจําตองหมั่นฝกฝนซํ้า ๆ จนกวาจะทําได 
คนหาวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับตนเอง 
ระหวางเรียน หากมีขอสงสัย ใหแกขอสงสัยนั้นดวยวิธีการตาง ๆ เชน การถาม 
ทําอยางจริงจังไมยอทอไมวาเร่ืองอะไรก็ตาม 
สรางนิสัยการเตรียมบทเรียนและการทบทวนบทเรียน 

นําความรูและทักษะมาประยุกตใช 
นําสิ่งที่ไดเรียนมาประยกุตใชเมื่อทํากิจกรรมหรืองานตางๆ 
นําสิ่งที่ไดเรียนรูที่โรงเรียนมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ฝกตั้งขอสงสัยวา “ทาํไมถึงเปนเชนนั้น” ในขณะที่เรียน 
ลองรายงานในสิ่งทีต่นเองคิด 
เรียนรูดวยการนําสิ่งท่ีไดเรียนรูในวิชาตางๆ มาเช่ือมโยงกัน  

ตัวอยางเชน การเขียนจดหมายเพื่อขอฝกงาน  
(หาขอมูลเก่ียวกับงานท่ีอยากจะลองฝก เชน รายละเอียดและลักษณะพิเศษของงาน  
คิดดูวาจะขอรองเร่ืองอะไร แลวลงมือเขียนจดหมายขอฝกงาน) 

มีความรูและทักษะ               นาํความรูและทักษะมาประยุกตใช 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

มีความรูเร่ืองรูปแบบการเขียนจดหมาย 
มีความเขาใจหนาที่ของคําตาง ๆ ในภาษา

ทําความเขาใจความหมายของรูปแบบของ
จดหมายและพิจารณาถึงโครงสรางของเน้ือหา
โดยรวมวาควรเขียนลําดับความอยางไร 
เรียบเรียงขอมูลที่จําเปนสําหรับการเขียนจดหมาย

ขอทดลองงาน
เขียนวัตถุประสงคของตนอยางละเอียดในสวน

เน้ือความ 

ยกระดับความสนใจในการเขียนจดหมายและประยุกต
เพื่อถายทอดสิ่งท่ีตองการสื่อสารใหเขาใจงาย 

ภาษาญี่ปุน 
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ตัวอยางเชน การแสดงออกถึงสิ่งที่คิดหรือรูสึกดวยการวาดภาพ  

มีความรูและทักษะ                 นําความรูและทักษะมาประยุกตใช 

ความรูและทักษะพ้ืนฐาน 

ดูภาพดินแดนมหัศจรรยแลวสามารถรับรูเจตนา
ความคิดสรางสรรคและเทคนิคของจิตรกร

รูจักสังเกตองคประกอบภาพเชนตําแหนงและขนาด 
คิดพิจารณาถึงความหมายของภาพ 

นําเทคนิคตางๆท่ีไดเรียนรูจากการดูภาพมา
ประยุกตใชในการขัดเกลาแนวความคิดสําหรับ
ผลงานของตน 

นําความรูตางๆ รวมถึงความรูดานการใช
อุปกรณวาดเขียนท่ีไดศึกษามาประยุกตใชรวมกัน 
แลวสรางสรรคผลงานลงบนภาพวาดจากแนวคิด
ของตนเอง 

รูสึกสนุกกับการแสดงออก หลังจากผานการทํากิจกรรมดานศิลปะเชนการดูหรือวาด
ภาพอยางสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง 

ทาทีในการใฝเรียนรูดวย
ตัวเอง 

ความสามารถในการคดิ
ตัดสินใจและการแสดงออก 

 

ศิลปะ  
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การอบรมในครอบครัว (ขอควรตระหนักในการดําเนินชีวิตในครอบครัว)            

การเรียน      ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสัยในการเรียนที่เหมาะกับเด็ก
สรางนิสัยเร่ืองการเรียนภายในบาน ใหเด็กอานหนังสือเรียนเปนเวลาจนเปนกิจวัตร
สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการอานหนังสอืเรียนอยางมีสมาธิ
พูดคุยเรื่องท่ีโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบสภาพการเรียนของเด็ก 

ฝกใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดโดยอาศัยการอานหนังสือ
ทําใหเด็กเกิดความสนใจในเร่ืองราวตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโดยใชขาวทางโทรทัศนหรือหนังสือพิมพเปนสื่อกลาง

การดําเนินชีวิต ขอความรวมมือผูปกครองสรางนิสัยการดําเนินชีวิตใหเปนเวลาตามวิถีทีถู่กตอง
ดําเนินชีวิตในแตละวันใหเปนเวลาตามวิถีท่ีถูกตอง โดยกําหนดเวลาการรับประทานอาหาร เขานอนและตื่น
นอนใหกับเด็ก
ใหเด็กรับประทานอาหารเชาทุกวัน
หมั่นรับประทานอาหารกับเด็กและพูดคุยเรื่องท่ีโรงเรียนในระหวางรับประทานอาหาร 
กําหนดหนาทีง่านบานใหเด็ก กําหนดบทบาทหนาทีภ่ายในครอบครัวใหชัดเจน 

กริยา มารยาท ขอความรวมมือผูปกครองปลูกฝงกริยามารยาทท่ีดีใหกับเด็ก
ปลูกฝงมารยาทในการกลาวคําทักทายใหเหมาะสมกับบุคคลและกาละเทศะ
สอนใหเด็กรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
สอนใหเด็กสามารถตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมในฐานะสมาชิกของสังคม 
(รูจักรักษามารยาทและกฏระเบียบ)
ทําขอตกลงกับเด็กเกี่ยวกับระยะเวลาและการใชอินเตอรเน็ต และใหเด็กปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน (ควรตั้งคา
ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือไมใหเด็กสามารถเขาถึงเว็บไซตที่เปนอันตราย) 
ตั้งกฎการใชโทรศัพทมือถือ และใหเด็กปฏิบัติตามกฎน้ัน (โรงเรียนมีกฎหามนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน)

สุขภาพ และความปลอดภัย    ขอความรวมมือผูปกครองในการสรางสวัสดิภาพและสุขภาพทีด่ีใหกับเด็ก
ใหเด็กรับประทานอาหารท่ีมคีวามสมดุลตามหลักโภชนาการ
ใหเด็กหมั่นออกกําลังกายและเลนกีฬา
คอยติดตามรับทราบความประพฤติของเด็ก (เชน ทําอะไร ท่ีไหน กับใคร กลับบานกี่โมง)
จัดสรรเวลานอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
หมั่นเตือนใหเด็กรักษากฏจราจรเวลาขับขี่รถจักรยาน
ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและผูคนในชุมชน
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพูดคุยกับเด็กแลวกําหนดเปาหมายสําหรับแตละหัวขอจากนั้นใหเด็กเขียนเปาหมายของแตละปการศึกษา 
กรุณาตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเด็กทําไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจตามสมควร) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ  
 

ชองสําหรับครูประจําชั้น 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 
 

ชองสําหรบัผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ  

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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สัญญาภายในครอบครัวที่ตกลงรวมกับคนในครอบครัว 
(กรุณาพุดคุยกับบุตรหลานของทานและกําหนดเปาหมายในแตละหัวขอดานลางน้ี จากนั้นก็ใหบุตรหลาน

ของทานเขียนลงในชองวางดานลางนี้ กรุณาตรวจสอบเปนระยะๆวาบุตรหลานของทานทําไดตามเปาหมายท่ี
วางไวหรือไม ควรกลาวชมและใหกําลังใจเปนครั้งคราว) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

การเรียน การดําเนินชีวิต 
 

กริยามารยาท สุขภาพและความปลอดภัย 
 

ชองสําหรับผูปกครอง ประทับตรา กรุณาเขียนช่ือผูปกครองและประทับตราหรือ
ลงลายมือชื่อ  

ชองสําหรับครูประจําชั้น 
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ลักษณะเดนของการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองโยโกฮามา     (เมืองโยโกฮามา) 

ชั่วโมงโยโกฮามา ในโรงเรียนเทศบาลเมืองโยโกฮามานั้น ไมไดมีเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนเทานั้น 
ยังมีการเรียนการสอนนอกหองเรียน ทํากิจกรรมรวมกับผูคนที่หลากหลายซ่ึงเปน
คนในชุมชน เปนการเรียนรูผานประสบการณจริงที่หลากหลาย 

 (“ช่ัวโมงโยโกฮามา” จะเร่ิมเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนตนไป) 
 ใชประสบการณจริงท่ีประสบมาใหเปนประโยชน และนําไปเชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง 
  มีความสนใจตอสังคมอยางหลากหลายและกวางขวางข้ึน สรางความสมัพันธอันดีเอื้ออาทรกันระหวางเพือ่นมนุษย 

 มีความหวังและความฝน มีความเพียรพยายาม 

หลักสูตรที่ตอเน่ืองสอดคลองกันจากชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 ตลอดระยะเวลา 9 ปของการศึกษาภาคบังคับนั้น โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนตนไดรวมมือกัน เพื่อจัดการศึกษาท่ีเหมาะกับนักเรียนแตละคน 
 การศึกษาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น  

     มีการเรียนการสอนโดยใหเด็กคุนเคยกับภาษาอังกฤษมาต้ังแตในระดับช้ันประถมศึกษา และได 
เสริมสรางทักษะความสามารถดาน “พูด” “ฟง” “อาน” “เขียน” ทุกดานอยางสมดุล 

ความสามารถ 3 ประการท่ี โรงเรียนเทศบาลเมอืงโยโกฮามาเสริมสราง 
. ความสามารถในการเพียรพยายามเพื่อมุงสูความหวังและความฝน โดยมีความสขุในการเรียนรูและมีความสนุก 
ในการสรางสรรรคเปนพลังขบัเคลื่อน 
. ความสามารถในการอาศัยอยูรวมกับผูอื่นและรวมมือกัน โดยอยูบนพื้นฐานการยอมรับความแตกตาง 
ของกันและกัน 

. ความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป บนพ้ืนฐานการยอมรับความหลากหลาย และ 
ความกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ  

สาระสําคัญ  
 นอกจาก ความรู  คุณธรรม  สุขภาพรางกาย   แลว เมืองโยโกฮามายังใหความสําคัญกบั 2 ส่ิงตอไปนี้ ดวย 

“สวนรวม”… คิดและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสามารถทําได เพื่อเปนประโยชนตอสังคม 
 “เปดกวาง”… เคารพในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศญี่ปุน และเปดโลกทัศนใหกวาง 

ขวางข้ึนดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูคนที่หลากหลาย 
 
 

 


