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ตอนที่ 1 : ลกัษณะเฉพาะของช่วงช้ัน  2 : วางพ้ืนฐาน 
  

              การเรียนรู้ที่โรงเรียนคือการตั้งค าถามกบัโลก นอกจากน้ี ยงัไดเ้รียนรู้ภาษาต่างๆที่มีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงส่ือ
ความว่าการเติบโตทางกายเท่านั้นไม่เพียงพอ ช่างชั้นที่ 2 น้ี ครอบคลุม  ชั้นเตรียมประถม จนถึงชั้นประถม 2  เป็น
ช่วงเวลาและความสอดคลอ้งที่จ าเป็นส าหรับพฒันาการการเรียนรู้ที่จ าเป็น  การสอนทุกวิชาในช่วงชั้นน้ี น าไปสู่การ
ตั้งค าถามกบัโลก ความเช่ียวชาญดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาฝร่ังเศสถือเป็นแกนหลกัส าคญั   

ช่วงช้ัน 2 ส่ิงส าคัญล าดับแรกในช่วงช้ันนี้คือ เด็กได้รับความรู้อันเป็นรากฐาน (อ่าน เขียน นับเลข รู้จักเคารพ
ผู้อื่น) การจดัการเรียนรู้ตอ้งเป็นระบบและชดัเจน  เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย แต่ก็ตอ้งมุ่งที่พฒันาการของเด็ก
ดว้ย เด็กที่เขา้สู่ช่วงชั้นที่ 2 มีความแตกต่างกนัมาก พวกเขาเติบโตขึ้นมาและไดเ้รียนรู้ในครอบครัวและโรงเรียนที่มี
บริบทหลากหลายต่างกนัซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฒันาการและจงัหวะการกา้วหนา้ของแต่ละคน  ดงันั้น ครูตอ้งจดัระบบใน
ห้องเรียนโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถในการรับรู้ที่ต่างกนัไป รวมทั้งความจ าเป็นพิเศษของแต่ละคน (นกัเรียน
ซ่ึงไม่ไดพู้ดภาษาแม่เหมือนเพ่ือนร่วมห้อง ความพิการหลายรูปแบบ หรือเพ่ิงไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียน ฯลฯ ) ที่ตอ้งการ
วิธีการสอนพิเศษที่เหมาะสม  
           ช่วงช้ัน 2  ความหมายและระบบการน าความรู้ไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ ถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน  
ความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการพฒันาของความรู้ที่มัน่คง ซ่ึงนักเรียนสามารถน าไปใช้ไดต่้อไป ระบบการน า
ศาสตร์ความรู้บางดา้นไปใช้ไดโ้ดยอตัโนมตัิ เป็นเป็นเร่ืองที่นักเรียนจะดึงคลงัปัญญา  (cognitive) ที่ส่ังสมไวอ้อกมา
ดว้ยความเขา้ใจ เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในภาคปฏิบัติไดแ้มจ้ะซับซ้อน  การจดัการเรียนการสอนทุกวิชาตั้งอยู่บน
หลกัน้ี เป็นตน้ว่าในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนตอ้งเขา้ใจวิธีการทางคณิตศาสตร์  จึงจะน าความรู้น้ีไปใช้ใหม่ได ้ ใน
ขณะเดียวกนั ความรู้ที่พร้อมจะใช้งานไดท้นัที (เช่น ผลลพัธ์ของตารางสูตรคูณ) จะช่วยพฒันาทกัษะ  “การค านวณ
อยา่งชาญฉลาด” ไดอ้ยา่งมาก โดยนกัเรียนจะเขา้ใจว่าก าลงัท าอะไรและท าไมพวกเขาถึงท าอยา่งนั้น ในการตั้งค าถาม
กบัโลก การสร้างหลกัคิดเก่ียวกบัเวลาก็ใช้หลกัตุผลเดียวกนั ความเขา้ใจที่เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้อย่างชดัแจง้ จะเอื้อ
ต่อการที่นกัเรียนน าความรู้ไปใชไ้ดเ้องตามธรรมชาติ 
            ช่วงช้ัน 2 ภาษาฝร่ังเศสเป็นเคร่ืองมือแกนกลางส าหรับการเรียนรู้ การพฒันาระบบการน าความรู้ไปใชไ้ดโ้ดย
อตัโนมตัิและความหมาย เป็นสองมิติที่จ าเป็นในอนัที่จะใช้ภาษาอย่างเช่ียวชาญ  การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส
ในช่วงชั้นน้ีส าคญัย่ิง และเป็นความทา้ทาย ตรงที่นักเรียนตอ้งพฒันาความสามารถในการจดัการกบัส่ิงที่ตาเห็นกบั
เสียงที่ได้ยิน จากตัวอักษรและการผสมกลุ่มตัวอักษรไปสู่ความหมายของค า กลับไปกลับมา  ในช่วงชั้ นน้ี 
ความสามารถอ่านได้คล่องแคล่วเป็นเง่ือนไขส าคัญในอนัที่จะเข้าใจต ารา ดังนั้น ครูต้องมุ่งให้เด็กอ่านและเขียน
คู่ขนานกนั พร้อมกบัพฒันาค าศพัท์ ไวยากรณ์และตวัสะกด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือจ าเป็นส าหรับการเรียนวิชาอื่นทุกวิชา  
ครูในช่วงชั้นน้ีต้องมีความสามารถหลากหลาย เพ่ือช่วยให้เกิดการสอนไขวก้นัระหว่างสาขาวิชา พร้อมกับที่จะ
กลบัมาสู่การสอนวิชาที่เป็นรากฐานเป็นระยะๆ  
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    ความสามารถเช่นน้ีจะช่วยให้ท าโครงงานพฒันาทกัษะภาษะการส่ือสารของนกัเรียน ภาษาพูดก่อน แลว้จึงเป็น
ภาษาเขียน ในจุดมุ่งหมายหลายประการ เป็นตน้ว่าการคน้ควา้ ทศันาจร การจดัประสพการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  
 
                 ช่วงช้ัน 2  ครูสร้างความชัดเจนระหว่างนามธรรมและรูปธรรม  ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สังเกตและ
ปฏิบติั ให้จดัการ ให้ทดลอง ทั้งกิจกรรมอนาล็อกเช่น ภาพวาด ภาพถ่าย แผนผงั หรือกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ที่เป็น
นามธรรม เช่น ตวัเลข หรือแนวคิด)  
                ช่วงช้ัน 2  ช่องว่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนเป็นส่ิงส าคัญ การที่นักเรียนเขา้ใจและสามารถบอกเล่า
ความเขา้ใจดว้ยภาษาพูดนั้น เป็นระดบัที่สูงกว่าความสามารถเข้าใจและบอกเล่าดว้ยการเขียน แต่การพูดและการ
เขียนสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัมาก  และตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม เด็กๆก็ไดเ้ร่ิมเขียน โดยเล่าเร่ืองที่เขา้ใจในการอ่าน  ความ
แตกต่างระหว่างการพูดและการเขียนเป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิงในการเรียนภาษาต่างประเทศสมยัใหม่ ช่วงชั้นที่ 2 น้ี มุ่ง
วางพฒันาการเบื้องตน้ของสมรรถนะหลกัของภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่น ซ่ึงจะตอ้งช่วยให้นกัเรียนฝึกใช้ภาษา
และให้คิดในภาษานั้น การสอนภาษาและวฒันธรรมแยกออกจากกนัมิได ้ 
               ช่วงช้ัน 2 ความรู้โดยสัญชาตญาณยังคงเป็นเร่ืองหลัก นักเรียนเรียนรู้นอกโรงเรียน ในครอบครัวหรือใน
พ้ืนที่ต่างๆ เช่นเรียนรู้กฎเกณฑ์ กติกา ธรรมเนียมประเพณี เป็นความรู้ทางสังคม เด็กเรียนรู้ทางกายภาพจากร่างกาย
และการเคลื่อนไหวของตนเอง เรียนรู้ภาษาพูดและเขียน ความรู้เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้อยา่งชัดแจ้งซ่ึง
ครูควรส่งเสริมให้เด็กเขา้ใจและใชค้วามคิดไตร่ตรองในส่ิงที่เขาไดรั้บรู้นอกโรงเรียน   
               ช่วงช้ัน 2 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานในโรงเรียนในวิชาต่างๆ และจะเป็นดังนี้ตลอดชีวิตการ
เรียนที่โรงเรียน: การแกปั้ญหา การอ่านและท าความเขา้ใจเอกสาร การเขียนขอ้ความ การสร้างสรรคห์รือคิดออกแบบ
ส่ิงของ นักเรียนจะเห็นความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยครูผูส้อนวิชาต่างๆ
จะช้ีเน้นความเหมือนและความคลา้ยคลึงกนั( เป็นตน้ว่า  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ กบักระบวนการสืบคน้ทาง
วิทยาศาสตร์  ความเขา้ใจและการตีความขอ้ความในภาษาฝร่ังเศส  ความเขา้ใจงานศิลปะ)  
               ช่วงช้ัน 2  นักเรียนเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผล ในบริบทของกิจกรรม ผูเ้รียนไม่เพียงรู้ที่จะด าเนินการเท่านั้น แต่ยงั
ตอ้งอธิบายไดว่้าท าไมจึงด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว พวกเขาเรียนรู้ที่จะพิสูจน์ค าตอบและขั้นตอนการกระท า ซ่ึง
จะช่วยให้เด็กตั้งขอ้สงสัย วิจารณ์ในส่ิงที่เขาท า และได้ช่ืนชมส่ิงที่เขาและผูอ้ื่นท าไป ครูสอนส่ิงที่ดึงจากส่ือและ
ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการฝึกให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
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ตอนที่ 2 : ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะหลกัทั้ง 5  
ในแต่ละวิชาของช่วงช้ัน 

 สมรรถนะ 1 
ภาษาเพ่ือการคิดและการส่ือสาร 

 
เข้าใจ แสดงออก โดยใช้ภาษาฝร่ังเศสทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
ช่วงชั้น 2 การเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสผ่านการพูด การอ่านและการเขียน การไดม้าซ่ึงความสามารถพูดคล่องแคล่ว การ
เขา้ถึงภาษาเขียน ทั้งในมิติที่เป็นผูรั้บรู้ขอ้เขียนและเป็นผูเ้ขียนเอง ไดม้าจากการศึกษาการท างานของภาษา ซ่ึงช่วย
ให้เด็กพูด จนช านาญขึ้น และในล าดบัต่อมา ขอ้เขียนง่ายๆ จดัการกบัขอ้เขียน ใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็น และ
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นล าดบั เร่ิมสะกดค าเก่งขึ้น รวมทั้งความเช่ียวชาญทางภาษาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม วิชา " การตั้ง
ค าถามกบัโลก" ทศันศิลป์ ตลอดจน ดนตรีศึกษา ซ่ึงเปิดให้นกัเรียนสนใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รูปทรง และ
การแสดงต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เด็กไดบ้รรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และเร่ิมที่จะจดัการเรียบเรียงทั้งวาจาและลาย
ลกัษณ์อกัษรที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบของการแสดงออกและศพัท ์   
 
เข้าใจ แสดงออก โดยใช้ภาษาต่างประเทศ และในบางกรณีภาษาถิ่น  
ช่วงชั้น 2 เป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ซ่ึงจะตอ้งให้นกัเรียนไดรั้บสมรรถนะการ
พูดระดบั A1 (การฟัง / มีส่วนร่วมในการสนทนา / แสดงออกอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวาจา) ตามกรอบมาตรฐานว่าดว้ย
ภาษา EU   (CECRL).  
ความคลา้ยคลึงของภาษาฝร่ังเศสกบัภาษาร่วมสมยัที่สอนนั้น ช่วยให้เห็นภาพของระบบภาษาศาสตร์ไดดี้ขึ้น: การ
เปรียบเทียบเป็นคร้ังคราวกับภาษาฝร่ังเศส เช่น เปรียบเทียบค าศัพท์  ล  าดับของค า การออกเสียง การเรียน
วรรณกรรมยงัเป็นเวทีที่เปิดให้เรียนรู้วฒันธรรมอย่างเต็มที่ โดยใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาทอ้งถิ่น ตลอดจน
ภาษาฝร่ังเศส (อลับั้มสองภาษา…) การสอนวิชาอื่นหลายวิชา โดยเฉพาะ ดนตรี และพลศึกษา กีฬา  ช่วยปลุกเร้า
ความสนใจและความซาบซ้ึงทางดา้นวฒันธรรม 
 
ท าความเข้าใจ แสดงออกโดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดิจิทัล  
คณิตศาสตร์มีส่วนในการได้มาซ่ึงภาษาวิทยาศาสตร์: ความเข้าใจเก่ียวกับระบบตัวเลข การฝึกค านวณ ความรู้
เก่ียวกบัปริมาณ และความกวา้งใหญ่ การแสดงสัญลกัษณ์แทนการสังเกต การส ารวจ และการตั้งค าถามเก่ียวกบั
วตัถุและความเป็นจริงของโลก  ในการสอนวิชา "การต้ังค าถามกับโลก"  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
จดัการ มาตรการการค านวณจากการทดลองที่เรียบง่ายโดยใชภ้าษาวิทยาศาสตร์อยา่งเต็มที่ การท าความคุน้เคยกบั
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ศพัทเ์ฉพาะที่เหมาะสมและชดัเจน ท าให้สามารถอ่าน ใช ้และส่ือสารผลลพัธ์จากการแสดงวตัถุ ปรากฏการณ์ และ
ประสบการณ์ง่ายๆ ที่หลากหลาย (ตาราง กราฟอยา่งง่าย แผนที่ แผนผงั ล าดบัเหตุการณ์ตามเวลา ฯลฯ )    
  
วิชาพลศึกษาและกีฬา ท าให้สามารถเช่ือมโยงพ้ืนที่ที่อยูอ่าศยัและพ้ืนที่ที่กล่าวถึง:จดักิจกรรมแนะน าความสัมพนัธ์
กบัเรขาคณิต (อธิบายจุดที่อยู่ในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์บนแผนผงั)  กิจกรรมในวิชาพลศึกษาเช่นกรีฑา ครูกล่าวถึงความ
กวา้งใหญ่และหลักการวดั การค านวณความยาว ระยะเวลา หรือในการแข่งขนักีฬาเป็นหมู่คณะ (การค านวณ
ผลลพัธ์ คะแนน) เป็นตน้  
 
เข้าใจและแสดงออกโดยใช้ภาษาศิลปะและภาษากาย 
วิชาทุกวิชาช่วยพฒันาความสามารถในการแสดงออกและส่ือสาร ครูเร่ิมตน้แนะน าเด็กว่าภาษามีรูปแบบต่างๆที่จะ
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม: ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือท าความเขา้ใจและส่ือสารออกไปดว้ยถอ้ยค า  ดา้นทศันศิลป์และ
ดนตรีนั้น เด็กสามารถแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองหรือเป็นหมู่คณะ แลว้
เปรียบเทียบกนัหรือในวิชาพลศึกษาก็สามารถแสดงออกและส่ือสารและแสดงความคิดเห็น  
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สมรรถนะ 2 

วิธีการและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 

         
         ทุกวิชาต่างมีส่วนพัฒนาสมรรถนะด้านระเบียบวิธีและเคร่ืองมือการเรียนรู้น้ี ในอันที่จะปรับปรุง

ประสิทธิภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียนทุกคน เรียนรู้วิธีเรียนบทเรียนหรือบทกวี  อา้งอิง
งานเขียน อ่านขอ้ความใหม่อีกคร้ัง อ่านค าแนะน า ใช้เคร่ืองมืออา้งอิง เขา้ใช้ห้องสมุดหรือศูนยข์อ้มูลเพื่อคน้หา
ขอ้มูล  ใชค้อมพิวเตอร์ ... ลว้นเป็นวิธีการที่นกัเรียนตอ้งใชเ้พ่ือท างานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ในการสอนวิชา
ต่างๆ ครูควรฝึกให้เด็กร่วมมือและด าเนินโครงงานดว้ยกนั ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะการท างานร่วมมือกนัเป็นหมู่
คณะ โดยการใช้เคร่ืองมือท างานหลากหลายเพ่ือให้งานส าเร็จดงัเป้าหมาย  ในทุกวิชา โยเฉพาะอยา่งย่ิง “การตั้ง
ค าถามกับโลก”  นักเรียนจะท าความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ ช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มูล แบ่งปันกนั เร่ิมรู้จกัการช้ีแจง ขอ้โตแ้ยง้ ขอ้วิพากษ ์ที่เป็นฐานน าไปสู่การ
ตดัสินอยา่งสมเหตุผล  
           ในวิชาภาษาฝร่ังเศส ครูคดัขอ้ความจากเอกสารหรือสารคดี จะช่วยตอบค าถาม ตอบโจทยค์วามตอ้งการ 

ละความอยากรู้อยากเห็น  ให้นกัเรียนคุน้เคยกบัความคุน้เคยกบัซอฟต์แวร์บางตวั (โปรแกรมประมวลผลค าพร้อม
ตวัตรวจการสะกด อุปกรณ์การเขียนร่วมกนั ฯลฯ) ช่วยในการร่างขอ้เขียนและอ่านซ ้า  
            ในวิชาคณิตศาสตร์ การท่องจ า การใช้เคร่ืองมืออา้งอิง การลองท า  การเสนอค าตอบ การโตเ้ถียง การ

ตรวจสอบ เป็นส่วนประกอบในการแกปั้ญหาง่ายๆของชีวิตประจ าวนั  
            ในวิชาภาษาต่างประเทศร่วมสมยัและภาษาถิ่น  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยเป็นขอ้เขียนหรือมลัติมีเดีย กระดาษ

หรือดิจิทลั สามารถพฒันาความสนใจแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดทางวฒันธรรม  กิจกรรมการฟังและการน ามา
เล่าใหม่ ดว้ยอุปกรณ์และเครือข่ายดิจิทลั วิชาทศันศิลป์และดนตรี ไดป้ระโยชน์จากการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตใน
บริบทของภาพและเสียง การคน้หาขอ้มูลเพื่อสร้างและน าเสนอ ในทุกวิชา ครูช่วยให้เด็กคน้พบกฎเกณฑ ์กติกา
ของการส่ือสารทางดิจิทลัและเร่ิมประมาณขอ้จ ากดัและความเส่ียง       
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สมรรถนะ 3 
การพัฒนาตัวตนและความเป็นพลเมือง 

 
           
          นกัเรียนจะเขา้ถึงคุณค่าของจริยธรรม ความเป็นพลเมือง และสังคม ดว้ยสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม เมื่อครู
น าขอ้ความและผลงานหลากหลายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในการสอนทุกๆวิชา เป็นการสอนที่รวมสามเร่ืองที่ผูกพนักนั 
ได้แก่ ความเคารพผูอ้ื่น การเรียนรู้และแบ่งปันคุณค่าของความเป็นประเทศแบบสาธารณรัฐ และการสร้าง
วฒันธรรมความเป็นพลเมืองดี 
          การเรียนการสอนน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้คนเข้าใจว่ากฎระเบียบสร้างขึ้นมาท าไมและอย่างไร มี
ความหมายอย่างไร รู้จกัระเบียบและกฎหมายในและนอกโรงเรียน  เมื่อตอ้งเผชิญกบัตวัอย่างปัญหาทางอคติ 
การไตร่ตรองเก่ียวกับความยุติธรรมและความอยุติธรรม  นักเรียนได้รับรู้ถึงวฒันธรรมของการตัดสินทาง
ศีลธรรม ผ่านการโตว้าที การโตแ้ยง้ การตั้งค าถามอยา่งมีเหตุมีผล นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแสดงมุมมองส่วนตวั 
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เพื่อเขา้ถึงการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ เพื่อพฒันาความคิดและให้ค าตดัสินที่อยูบ่น
ฐานของเหตุและผล  นกัเรียนเรียนรู้ที่จะแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งตระหนกั
ถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งรับผิดชอบ   
          ในกรอบของการสอนวิชา "การตั้งค าถามกบัโลก" นกัเรียน เร่ิมรับรู้จิตส านึกของพลเมือง โดยเรียนรู้ความ
เคารพกติกาเก่ียวกบัตวัเองและผูอ้ื่น  ไดพ้ฒันาทศันคติที่มีเหตุผลบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ พฒันาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ การแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ การควบคุมตน และการรับรู้
เก่ียวกบัผูอ้ื่น ทั้งน้ี ครูสอนโดยจดักิจกรรมในวิชาทางศิลปะ ภาษาฝร่ังเศส พลศึกษาและการกีฬา การสอนวิชา
เหล่าน้ีบ่มเพาะรสนิยมและความสามารถในท่าทีและการแสดงออก ให้เด็กเขา้ใจการก าหนดกฎเกณฑ ์และกติกา
การด ารง การส่ือสารและแสดงออกในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคม ช่วยให้นักเรียนมีความ
คิดเห็นและแสดงบทบาทที่แตกต่าง ตามแต่สถานะ และสถานการณ์ที่น าเสนอ พร้อมกับการเรียนรู้ค าศพัท์  
แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ที่ การคุม้ครอง เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเคารพ และ  การอยู่ร่วมกนัในสังคม 
การอภิปรายโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล การคาดการณ์อยา่งเรียบง่าย ตั้งค าถามในประเด็นเก่ียวกบัการศึกษาหาความรู้ 
เร่ิมคิดแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์เมื่อคิดหาทางเลือก โยตัดสินใจบนฐานของ
เหตุผลอย่างมัน่ใจ ทั้งน้ีภาษาต่างประเทศและภูมิภาคสมยัใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างความมัน่ใจในตนเอง เมื่อ
นักเรียนพูดแลว้ไดรั้บการตอบรับสนับสนุนและเข้าใจ  การสอนวิชาน้ียงัช่วยให้ยอมรับผูอ้ื่นและกระตุน้ความ
เป็นตวัของตวัเอง  
          การสอนทุกวิชา รวมทั้งการท าโครงงานทั้งเด่ียว หมู่คณะหรือเป็นคู่ มีบทบาทพฒันาความรู้สึกมุ่งมัน่ที่จะ
ท าประโยชน์และความคิดริเร่ิม 
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สมรรถนะ  4 

ระบบธรรมชาติและวิทยาการ 

         
         “การตั้งค าถามกบัโลก” ถือเป็นวิชาที่เอื้อเป็นพิเศษต่อการพฒันาค าถาม  ตั้งสมมติฐาน จินตนาการถึงอุปกรณ์
ในการส ารวจ และเสนอค าตอบต่อค าถาม  ผ่านการสังเกตอย่างละเอียดของขอ้เท็จจริงใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิต 
สสาร และวตัถุ กระบวนการสืบคน้ ช่วยให้เขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะบางอยา่งของโลกที่มีชีวิต สังเกตและ
อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ และเขา้ใจหน้าที่และการท างานของวตัถุธรรมดา นักเรียนเร่ิมรู้จกัระดมความคิด
เก่ียวกับรูปแบบการใช้เหตุผลที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กับความตอ้งการ  (โดยการเปรียบเทียบ โดยการหักล้างเชิง
ตรรกะ โดยการอนุมาน ฯลฯ) ครูจดัให้นักเรียนพยายามทดลอง ด าเนินตามขั้นตอน อธิบาย สาธิต ใช้และส่ือสาร
ผลการวดัการวดัหรือสืบค้น ค าตอบต่อปัญหาหรือสมมุติฐานที่ตั้ง ด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจน นักเรียนฝึกพูด
น าเสนอ โดยตั้งอยูบ่นการถกถามปัญหา และมีค าตอบบนพ้ืนฐานของการสังเกตและการวิจยั ไม่ใช่ความเช่ือ 

           การสอนน้ีพฒันาทศันคติที่มีเหตุผลเก่ียวกบัความรู้ พฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อผูอ้ื่น ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
ดว้นท่าทีเรียบง่าย  และการไดม้าซ่ึงกฎธรรมดาๆเก่ียวกบัความสะอาด การกินและนอน การรู้และใชก้ฎแห่งความ
ปลอดภยัง่ายๆ 

         การฝึกค านวณ การไดม้าซ่ึงความรู้สึกและประสบการณ์ของการด าเนินการ และการแกปั้ญหาเบื้องตน้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้สามารถสังเกต กระตุน้ค าถามและคน้หาค าตอบ ให้ความหมายกบัแนวคิดที่กล่าวถึง และ
ช่วยให้ท าความเขา้ใจองคป์ระกอบบางอยา่งของโลก  
       การสอนทศันศิลป์ยงัช่วยให้เขา้ถึงวตัถุและสสารในอีกมิติหน่ึง  ในแง่ของแนวคิดและการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ถูกเรียกใช้เมื่อจ าลองวตัถุบางอย่างในแวดวงศิลปะ วฒันธรรม หรือ
สุนทรียศาสตร์ หรือในแวดวงเทคโนโลยี ให้เป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยอิงจากการสังเกตและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานบางอยา่ง  
         วิชาจริยธรรมและพลเมืองก็มีส่วนเต็มที่ที่จะท าให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองในอนาคตที่ดี การเคารพใน
หน้าที่ที่เป็นประโยชน์ สามารถท างานอย่างอิสระ และใช้ชีวิตนักเรียนอย่างให้ความร่วมมือในห้องเรียนและใน
โรงเรียน ซ่ึงถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานของความรับผิดชอบส่วนบุคคลและส่วนรวม  
         เปลี่ยนแปลงและการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ การสอนภาษาต่างประเทศและพ้ืนถิ่น
ในมิติวฒันธรรมช่วยให้เขา้ใจวิถีชีวิตอื่นๆ   
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สมรรถนะ 5 

ความเข้าใจในโลกและมนุษยชาติ 
 
          เมื่อครูเตรียมการสอนวิชาศิลปะอยา่งดี นกัเรียนจะเร่ิมเขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของโลกมนุษย ์ทั้งในมุมที่
มนุษยเ์ป็นทั้งผูส้ร้างและผูเ้สพผลงานศิลปะ  เขา้ใจความหลากหลายของโลกในมิติของพ้ืนที่และกาลเวลา  มอง
ผ่านผลงานศิลปะช้ินเอกที่เป็นมรดกของชาติ และเติมเต็มดว้ยวรรณกรรมส าหรับเด็กที่ปรับให้เขา้กบัช่วงชั้นน้ี 
นกัเรียนจะเขา้ใจเต็มที่เมื่อเขาไดใ้ชค้วามรู้และสมรรถนะมาสร้างเป็นการกระท าและการสร้างสรรค์ผลิตงานเด่ียว 
งานหมู่คณะ เป็นผลงานศิลปะ หรือออกแบบ หรือเป็นเสียงดนตรี  ในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  เขาสามารถคิดคน้
เร่ืองราวโดยการจดัการและการเล่นบนแบบแผนผลิตงานดว้ยแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียน จากเทคนิคการพูดคุยกนัในชั้นเรียน จากผลงานศิลปะที่พบเห็นมาก่อน   
 
            วิชา " การตั้งค าถามกบัโลก" วิชาคณิตศาสตร์และพลศึกษา ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจระบบคิดเก่ียวกบัพ้ืนที่ถูมิ
ศาสตร์และกาลเวลา การคน้หาว่าตนเองอยู่ที่ใดในสภาพแวดลอ้มของโลกใกลต้วั ทิศทางที่ตนไป เคลื่อนยา้ยไป 
แลว้ระบุสถานที่ส าคญัที่ใหญ่ขึ้นในถูมิภาค สร้างรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย เขา้ใจว่าผลงานศิลปะช้ินเอกอยูใ่นยคุ
สมยัใด แตกต่างกนัอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ทางร่างกายหรือความงาม มีส่วนช่วยให้เขา้ใจจุดที่ปักหลกัของ
สถานที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ และช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้แนวคิดเก่ียวกับความต่อเน่ือง การรับช่วงต่อจากรุ่นก่อน 
ข้างหน้าและขา้งหลงั ความพร้อมกัน เร่ิมต้นที่จะระบุบางเหตุการณ์ส าคญั ในช่วงเวลาที่ยาวนาน นักเรียนเร่ิม
เขา้ใจเหตุการณ์ในอดีตตามล าดบัเวลาที่ผ่านมา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้าๆ  โดยเฉพาะในวิชา" การตั้งค าถามกบัโลก" 
ช่วยให้เด็กค่อยๆเขา้ใจวฒันธรรมร่วมกนั ของในระบบสังคมมนุษย ์ที่มีวิวฒันาการทั้งในแง่ของพ้ืนที่และกาลเวลา 
ให้เด็กคน้พบส่ิงแวดลอ้มโดยรอบตวัและห่างไกลตวั  
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ตอนที่ 3 : เน้ือหาหลกัสูตร 
 

ภาษาฝร่ังเศส 
 
                ในชั้นอนุบาล นกัเรียนไดพ้ฒันาสมรรถนะการใชภ้าษาพูดและเรียนรู้ที่จะพูดร่วมกนั ฟังขอ้ความและ
เรียนรู้ที่จะเขา้ใจ คน้พบบทบาทของการเขียน และเร่ิมตน้เขียน  การไดม้าซ่ึงค าศพัท ์ การตระหนกัรู้เก่ียวกบัเสียง
และการคน้พบหลกัการของตวัอกัษร การรับรู้เก่ียวกบัระเบียบของภาษาและเป็นการไดฝึ้กวิธีเขียนที่ส าคญัๆซ่ึงเป็น
ความจ าเป็นพ้ืนฐานเพ่ือเรียนรู้ดว้ยการใชภ้าษาฝร่ังเศสต่อไป 
การสอนภาษาฝร่ังเศสวางพ้ืนฐานสมรรถนะของนกัเรียนที่จะส่ือสารและใชชี้วิตในสังคม จดัวางตวัตนแต่ละคนใน
ความสัมพนัธ์ของเขากบัโลกรอบตวั และมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาทของตนในสังคม เป็นเคร่ืองมือที่เปิดไปสู่
การเรียนรู้ทุกวิชาและส่ือสารไดด้ว้ยภาษาทุกรูปแบบ  
 
                 การรวมชั้นประถม 2 เขา้ในช่วงชั้นที่ 2 น้ี ควรให้ความมัน่ใจว่านกัเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานสมรรถนะที่
แข็งแรงเพื่อการอ่านออกและเขียนไดน้ักเรียนทุกคน ตลอดช่วงชั้นน้ี ครูจดัให้สอนภาษาฝร่ังเศสทุกวนัในแต่ละ
คาบเวลา เช่นเดียวกบัในชั้นอนุบาล ครูเน้นสอนภาษาพูดดว้ยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์
เก่ียวกบัโรง เรียนรูปแบบต่างๆหลากหลาย ดว้ยวิธีการสอนที่เฉพาะเจาะจง ในส่วนของการอ่านและการเขียนนั้นก็
เป็นกิจกรรมประจ าวนัที่สัมพนัธ์กนัตลอดช่วงชั้นเช่นกนั   เพื่อน าพาเด็กนกัเรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายให้เด็กมีทกัษะ
ที่คล่อง แคล่ว แม่นกติกาเก่ียวกบัค าศพัท ์ครูจดักิจกรรมเป็นระบบ ให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะจนเช่ียวชาญหลกัการผสม
ตวั อกัษรและจดจ าการอ่านการเขียนค าศพัทไ์ด ้ ครูมีขั้นตอนและกลยทุธ์การสอนที่ชดัเจนเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาต ารา  สององคป์ระกอบส าคญัมากที่จะช่วยให้นกัเรียนไดม้ีความกา้วหนา้ ไดแ้ก่ การท าซ ้าและความท า
สม ่าเสมอ หรือแมก้ระทัง่กิจกรรมเรียนรู้ทางภาษารูปแบบพิธีกรรม ซ่ึงในดา้นหน่ึงช่วยให้เกิดความชดัเจนในหัวขอ้
ที่เรียน อีกดา้นหน่ึงก็เป็นเหมือน กิจกรรมทางปัญญาที่ทา้ทาย เพ่ือเปิดสู่การน าเสนอส่ิงที่ไดจิ้นตนาการไว ้ 
 
                การศึกษาภาษาเป็นมิติที่ส าคญัของการสอนภาษาฝร่ังเศส เป็นเงือ่นไขของความสามารถในการแสดงออก
ทางการเขียนและการพูด และของความส าเร็จในการเรียนวิชาทุกสาขารวมทั้งการเขา้สังคม การสอนภาษาฝร่ังเศสจึง
ตอ้งเป็นหัวขอ้การสอนโดยเฉพาะ เอาจริงเอาจงัและชดัเจน  ครูใชแ้นวทางการสอนแบบกา้วหนา้ บนฐานของการ
สังเกตและการจดัการเปล่งถอ้ยค าและรูปแบบ การจ าแนกหมวดหมู่ประเภท และการเปลี่ยนแปลง  ทั้งหมดน้ี
น าไปสู่การปูโครงสร้างความรู้ทางภาษาคร้ังแรกของนกัเรียน ซ่ึงครูในช่วงชั้นต่อไปจะท าให้แข็งแกร่งขึ้น  ในชั้นน้ี 
ครูจดัเวลาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กท าแบบฝึกหัดฝึกฝน คลี่ความรู้ออกมาให้ให้เห็นจริง ให้ฝึกจนท าไดอ้ยา่งอตัโนมตั ิ
ในสถานการณ์การพูด การเขียนและการอ่าน 
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สมรรถนะทีมุ่่งสอน  สมรรถนะหลัก  
เข้าใจและแสดงออกด้วยการพูด  

• ฟังเพื่อท าความเขา้ใจความที่ผูใ้หญ่พูดส่ือสารหรือขอ้ความที่ผูใ้หญ่อ่าน 
• พูดให้ผูฟั้งไดยิ้นและเขา้ใจ 
• มีส่วนร่วมในการสนทนาในสถานการณ์หลากหลาย 
• วิจารณ์ภาษาพูดของตนไดโ้ดยไม่เขา้ขา้งตวัเอง 

1, 2, 3 

อ่าน 
• อ่านดว้ยความเขา้ใจศพัทอ์ยา่งคล่องแคล่วขึ้นเป็นล าดบั 
• เขา้ใจขอ้ความ 
• ฝึกการอ่านในรูปแบบต่างๆ 
• อ่านออกเสียงดงั 
• ตรวจสอบความเขา้ใจ 

1,5 

เขียน 
• คดัลอกความมาเขียนไดดี้ 
• รู้จกัเขียนขอ้ความ  
• แกไ้ขและปรับปรุงงานเขียนที่ไดท้ าขึ้นมา  

1 

เข้าใจการท างานของภาษา  
•  ควบคุมความสัมพนัธ์ระหว่างการพูดและการเขยีน 
•  จดจ าและจ าการสะกดค าที่ใชบ้่อยและค าที่ผิดปกติที่มีความหมายที่รู้จกั  
•  ระบุองคป์ระกอบหลกัของประโยคง่ายๆที่เก่ียวขอ้งกบัความสอดคลอ้งของ      
      ความหมายของประโยค   
• ให้เหตุผลในการแกปั้ญหาการสะกดค า  
•  สะกดรูปแบบค าพูดที่ใชบ้่อยที่สุด  
•  ระบุความสัมพนัธ์ระหว่างค าและบริบทการใช้ค าเพื่อให้เกิดความเขา้ใจดีขึ้น 
• ขยายความรู้ค าศพัท ์ จดจ าและน าค าที่เรียนรู้ใหม่มาใชซ้ ้า 

1, 2 

. 
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ภาษาพูด 
 
                  ความสามารถพูดไดฉ้ะฉานคร้ังแรกๆนั้น ช่วยให้นกัเรียนกระตือรือร้นที่จะสนทนาการแลกเปลี่ยน  
แสดงออก ฟังโดยพยายามท าความเขา้ใจการมีส่วนร่วมของเพื่อน ขอ้ความทีไ่ดยิ้นหรืออ่าน ตอบสนองดว้ยความ
คิดเห็นหรือขอ้ เสนอโดยเห็นดว้ยหรือเห็นแยง้ ครูให้ความสนใจคุณภาพและประสิทธิภาพของภาษาพูดและ
ปฏิสัมพนัธ์ทางค าพูดของนกัเรียน ตลอดช่วงชั้น บทบาทครูในฐานะผูยื้นยนัประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนสนทนา 
เพราะนกัเรียนยอ่มตอ้งการการช้ีแนะในพฒันาทกัษะการพูด 
 
                  การพฒันาความคลอ่งแคล่วทางภาษาพูดนั้น ควรให้เด็กลองผิดลองถูก ในสถานการณ์หลากหลายซ่ึงจดั
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การพูดดว้ยวิธีต่างๆซ่ึงปรับให้เหมาะสมและท าให้ผูฟั้งเขา้ใจได ้ เพื่อให้เด็กทุกคนเอาชนะ
อุปสรรคจนสามารถพูดภาษาที่ซบัซ้อนย่ิงขึ้นได ้คาบเวลาที่อุทิศการฝึกใชภ้าษาเฉพาะทาง (การเล่า การอธิบาย การมี
ส่วนร่วมโตต้อบในวงสนทนา) จะเป็นประโยชน์หากจดัรวมอยูใ่นวิชาต่างๆ รวมทั้งในช่วงเวลาต่างๆในห้องเรียน 
คาบเวลาเหล่าน้ี หมายรวมถึงการอธิบาย การท่องจ า และการน าค าศพัทท์ี่เด็กไดค้น้พบหรือเรียนรู้มาให้เด็กไดใ้ชใ้หม่  
 
                  สมรรถนะที่ไดม้าจากภาษาพูด การพูดให้คนเขา้ใจและความเขา้ใจเมื่อผูอ้ื่นพูด เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ
เขียนให้ดีขึ้น ในท านองเดียวกนั ความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาเขียนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ช่วยส่งเสริมการเขา้ถึงการ
พูดในลกัษณะที่เป็นทางการและมีโครงสร้างการพูดที่ดีขึ้น การอ่านออกเสียงดงั หรือการอ่านขอ้ความ หรือบท
ประพนัธช่์วยให้เขา้ใจขอ้ความในการอ่านไดส้มบูรณ์ขึ้น การท่องจ าขอ้ความ (โดยเฉพาะบทกวี เน้ือหาที่ตดัตอนมา
จากบทละครที่จะแสดง) หนุนเสริมการแสดงออกส่วนบุคคล  เป็นส่ิงหนุนเสริมให้นกัเรียนไดเ้ห็นรูปแบบการ
แสดงออกทางภาษาซ่ึงนกัเรียนน ามาใชใ้หม่ได ้ 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 

ความรู้และสมรรถนะทักษะที่เช่ือมโยงกัน  
ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  

และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 
 

ฟังเข้าใจข้อความที่มีผู้พูดส่ือสาร (ผูใ้หญ่หรือเพื่อนพูด) 
หรือข้อความทีอ่่านโดยผู้ใหญ่( การเช่ือมโยงกับการอ่าน)  
➢การรักษาสมาธิสนใจฟังตามเป้าหมาย         
➢การคน้หาและการจดจ าขอ้มูลที่ส าคญั; การเรียบ

เรียงขอ้มูลในใจ          

-จดักิจกรรมต่างๆที่เด็กตอ้งตั้งใจฟังผูใ้หญ่หรือเพ่ือน

พูดขอ้ความหรือค าแนะน า 

-การท าซ ้า เตือนความจ า หรือน าขอ้มูลหรือ

ขอ้แนะน ามาพูดใหม่  

-การพูดสรุปขอ้มูลดว้ยค าศพัทท์ี่คน้พบในขณะทีฟั่ง

ผูใ้หญ่อ่านหรือพูดให้ฟังใหม่   
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➢การรวบรวมความคิดถึงขอ้อา้งอิงทางวฒันธรรม 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัขอ้ความทีไ่ดยิ้นหรือ
อ่าน         

➢ให้ความส าคญักบัค าศพัทแ์ละการจ าค าศพัท ์        
➢ระบุปัญหาที่เกิดในการท าความเขา้ใจ         

-ค าอธิบายเก่ียวกบัหมุดหมายที่ท าให้เขา้ใจขอ้ความ

หรือหนงัสือ  (น ้าเสียง ค าที่เป็นกุญแจส าคญั ตวัเช่ือม 

ฯลฯ) อาจใชส้ถานการณ์การฝึกฟังภาษาต่างประเทศ

หรือภาษาถิ่น  

พูดให้ผู้อืน่ได้ยินและเข้าใจ ในสถานการณ์ที่พูดกบัผูฟั้ง
ให้ห้องใหญ่ หรือในการน าเสนอบทความหรือเร่ืองราว  
(การเช่ือมโยงกับการอ่าน) 
➢ค านึงถึงผูรั้บฟังหรือคู่สนทนา          
➢การรวบรวมเทคนิกวิธีการพูดต่างๆให้คนฟังต่างๆ 

(การเปล่งเสียงให้ชดัถอ้ยชดัค า การเพ่ิมเสียงให้
ดงั ท่าทาง การใชส้ายตา การใชม้ือท าท่าต่างๆ  
ฯลฯ)         

➢การจดัระเบียบค าพูด      
➢ การท่องจ าขอ้ความ (ในสถานการณ์การเล่า

บรรยาย, การตีความ)        
➢ การอ่าน (ในสถานการณ์ทีอ่่านเพื่อถ่ายทอด

ขอ้ความในหนงัสือ)         

หาเกมเล่นเก่ียวกบัความดงัของเสียง น ้าเสียง ความ
ลื่นไหล อา่นเพื่อถ่ายทอดขอ้ความใน
หนงัสือ  (โดยเฉพาะการแสดงอารมณ์) 
-จ าเร่ืองราวไดยิ้นหรืออ่านมาแลว้ 
-การน าเสนอบทสรุปจากคาบการเรียนรู้ก่อนหนา้ 
หรือจากการอ่านสารคดี โดยใชค้ าศพัทท์ี่คน้พบใน
บริบทนั้นๆ 
-น าเสนอผลงานให้เพื่อนๆหรือหนงัสือ 
-น าเสนอผลงานการท างาน หรือน าเสนอหนงัสือ 
-เล่าเหตุผลที่ตดัสินใจเลือกจากมมุมองของตน 
-เตรียมตวัอ่านออกเสียงดงั 
-อ่านหลงัจากเตรียมขอ้ความในหนงัสือที่เพื่อนไม่มี 
-บนัทึกแลว้ฟังหรือดูคลิปที่อดัการพูดหรือการแสดง
ของตนเองหรือเพื่อน 

เข้าร่วมอภปิรายในสถานการณ์ต่างๆ (ในคาบชัว่โมงการ
เรียน ระเบียบการใชชี้วิตในห้องเรียน)  
➢การปฏิบตัิตามระเบียบการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิด         
➢การให้ความรู้และการพิจารณาของปัญหา         
➢การจดัระบบน าเสนอ         
➢วิธีการแสดงออก (ค าศพัท ์การจดัระเบียบประโยค 

การเรียงล าดบัเร่ืองที่จะพูด ฯลฯ)          

สนบัสนุนบทบาทที่แน่ชดัในการโตต้อบ รวมถึงการ
โตว้าที 
การเตรียมความพร้อมของแต่ละบุคคลหรือหลาย
องคป์ระกอบที่จะตอ้งใช ้ในการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิด (ส่ิงที่เราอยากพูด  เราจะพูดเร่ืองนั้นอยา่งไร 
การคน้ควา้ และการเรียงล าดบัของเหตุผลโตแ้ยง้ )  

วิจารณ์ภาษาที่ตนพูดโดยไม่เข้าข้างตัวเอง 
➢กฎเกณฑใ์นการก ากบัการสนทนา 
    -สังเกตุว่ามีความเคารพหรือไม่เคารพเกณฑเ์หล่าน้ี

ในระหว่างที่เพื่อนน าเสนอ  
    -การให้ความช่วยเหลือในการน าเสนอใหม่          

-การมีส่วนร่วมพฒันากฎกติการ่วมของห้อง 
-เกณฑพ์ิจารณาความส าเร็จในการน าเสนอการพูด 
-สถานการณ์ของผูส้ังเกตการณ์ ("ผูดู้แลกฎ") หรือผู้
ประเมินร่วม (กบัครู) ในสถานการณ์ต่างๆ ของการ
น าเสนอ การอภิปราย การแลกเปลี่ยน   
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➢ค านึงถึงกฎกติกาที่ชดัเจนซ่ึงตกลงร่วมกนั         
➢การแกไ้ขตนเองหลงัการฟัง (การน าเสนอใหม่)  

         

-การเตรียมเคร่ืองช่วยความจ าก่อนพูดน าเสนอ (ท า
ความคุน้เคยกบัการฝึกพูดน้ีล่วงหนา้) 

 เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
             เมื่อจบชั้นอนุบาลแลว้ ความหลากหลายของสมรรถนะการใชภ้าษาพูดยงัคงแข็งแกร่ง นักเรียนบางคนยงั 
คงตอ้งการการฝึกฝน ในขณะที่นกัเรียนคนอื่นๆใชส้มรรถนะในการพูดไดค้ล่องแคล่วในหลายๆสถานการณ์ การ
ค านึงถึงความความแตกต่างเป็นส่ิงส าคญั การมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนๆ ที่พูดไดล้ื่นไหลจะเป็นประโยชน์และ
เอื้ออ านวยต่อความกา้วหนา้ของกนัและกนั  
           เป็นการยากที่จะก าหนดระยะหรือขั้นตอนให้ชดัเจนในช่วงชั้นที่ 2 น้ี ครูควรคน้หาว่าจะสังเกตความกา้ว 
หนา้อยา่งไรโดยดูจากตวัแปรสถานการณ์:   

- ดา้นระเบียบ ในชั้นเตรียมประถม ผูใ้หญ่มีบทบาทในการน าอยา่งใกลชิ้ดมาก แลว้ลดลงตามวยัของเด็กโดย
ค านึงเสมอว่าอาจมีนกัเรียนที่จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ            

- ในการสนทนาโตต้อบ ขนาดของกลุ่มนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งมีผลโดยตรง ในชั้นเตรียมประถม ซ่ึงเป็นขนาด
กลุ่มจ ากดัจ านวน เมื่อถึงประถม 2 ก็จะเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี จะตอ้งสามารถใชส้ถานการณ์ที่มีทั้งชั้น             

- ในส่วนของหัวขอ้การสนทนาการฝึกฟังหรือพูด ครูควรจดัหัวขอ้ให้ใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ของเด็ก
เตรียมประถม แลว้ค่อยๆพาออกไปไกลตวั โดยให้สัมพนัธ์กบัวฒันธรรมรอบตวัหรือวฒันธรรมร่วมของ
ชั้นเรียน  

- ดา้นการพูดหนา้ชั้น จ าเป็นมากขึ้นๆที่จะให้เด็กฝึกเตรียมตวั (ความแม่นย าของศพัทท์ี่ใช ้โครงสร้างของ
เร่ืองที่จะพูด) นกัเรียนสามารถใช้วิธีการเขียนก่อน หากนกัเรียนนั้นๆ สามารถอ่านและเขียนไดดี้แลว้            

  

การอ่านและความเข้าใจในการอ่าน 
 

                การอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่เช่ือมโยงกนัใกลชิ้ด ซ่ึงเมื่อฝึกฝนมาดีก็จะเกิดผลลพัธ์เป็นเลิศ ส่ิงเหล่า 
น้ีไดม้าจากการเรียนรู้ตลอดทางของระบบการศึกษา จากปฏิสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ อยา่งไรก็ตาม ช่วงชั้นที่ 2  
เป็นช่วงเวลาที่มีความส าคญัอยา่งมนียัยะ 
                เมื่อครบสามปีของช่วงชั้น นกัเรียนตอ้งสามารถอา่นหนงัสือเรียนต่างๆที่เหมาะสมกบัวยัไดโ้ดยล าพงั การ
อ่านหนงัสือเรียนไดเ้ช่นน้ียอ่มน าพาเด็กไปสู่ดินแดนแห่งความรู้ต่างๆ เพ่ิมพูนขอ้มูลอา้งอิงและตน้แบบส าหรับการ
เขียน เพื่อเติมเต็มเป็นทวีคูณจุดหมายที่อยากรู้อยากเห็นหรือสนใจ เพื่อลบัคมความคิดให้เฉียบแหลม 
                 ในช่วงชั้นที่ 2 นกัเรียนยงัคงท ากิจกรรมเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณที่พวกเขาเคยมีประสบการณ์ในชั้น
อนุบาล 2 ในช่วงชั้นที่1 เป็นคร้ังแรก กิจกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งมีจ านวนมากและจดับ่อยคร้ัง  เป็น " ช่วง" ที่จ าเป็นเพื่อให้
เด็กสามารถมีทกัษะเก่ียวกบัค าศพัทไ์ดโ้ดยอตัโนมตัิ  เด็กเขียนค าศพัทไ์ดค้ล่อง ก็ดว้ยการไดท้อ่งจ ารูปแบบอกัขรวิธี 
ไดค้ดัลอก ไดแ้กไ้ขดว้ยวิธีต่างๆค าเขียนผิด ไดเ้ขา้ใจหลกัการสะกด การเขียนเป็นวิธีหน่ึงในการเรียนรู้การอ่าน การ
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เพ่ิมปริมาณการอ่าน การอ่านซ ้า หรือการอ่านขอ้ความที่เก่ียวขอ้งจะพฒันาความคลอ่งแคล่วลื่นไหลในการอ่าน เมื่อ
นกัเรียนเห็นค าแลว้รู้จกัทนัที ก็จะท าให้เขาเขา้ใจในส่ิงที่อ่านไดดี้   
                  ความเขา้ใจเป็นจุดหมายปลายทางของการอ่านปวง ในสถานการณ์การอ่านที่หลากหลาย ครูจะแนะน า
นกัเรียนไปสู่ เป้าหมายที่นกัเรียนใฝ่หา และนกัเรียนจะรู้ว่าควรใชก้ระบวนการใดในการอ่าน ครูเป็นผูช่้วยดูแลให้
นกัเรียนใชก้ระบวนการเหล่าน้ีหลายวาระหลายโอกาส และทุกคร้ังชดัเจนเสมอ เร่ิมตน้จากที่ครูอ่านให้ฟัง ในสถาน 
การณ์ที่เด็กๆคน้ควา้ภายใตก้ารก ากบัของครู จนถึงจุดที่เด็กสามารถอ่านและท าแบบฝึกหัดจากบทความที่คดัส้ันๆจาก
หนงัสือ ล าพงัดว้ยตนเอง 
                  การอ่านขอ้ความรวมกนัเป็นหมู่คณะ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจชดัเจนขึ้นเร่ืองค าและความหมายของประโยค 
กิจกรรมแบบน้ีควรจดัตามหลงักิจกรรมเก่ียวกบัการเรียบเรียงค าหรือประโยคใหม่ และการถอดความ ซ่ึงส่งเสริมการ
เขา้ใจโดยปริยาย ค าศพัทต์่างๆและศาสตร์ความรู้โดยรวม 
                  การอ่านออกเสียงดงัเป็นแบบฝึกหัดซับซ้อนซ่ึงตอ้งใชท้กัษะที่หลายชั้น การฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ ท าให้
เกิดขอ้ต่อระหว่างหลกัของค าและความหมาย และช่วยให้นกัเรียนท าความคุน้เคยกบัไวยากรณ์ของการเขียน การฝึก
ให้นกัเรียนอ่านออกเสียงให้คล่องยงัช่วยให้กระบวนการรู้จกัค าศพัทเ์ป็นไปโดยอตัโนมตัิ 
                  การอ่านหนงัสือทั้งเล่ม (ครูเสนอแนะให้นกัเรียนอ่านจบ หรือนกัเรียนอ่านจบเอง  ในชั้นเรียนหรือโดย
อิสระ) ท าให้นกัเรียนสามารถจดัท าบนัทึกรายการเก่ียวกบัหนงัสือ เช่นประเภท ชุดหนงัสือ ผูแ้ต่ง   จากปีการศึกษาชั้น
อนุบาลถึงประถม 3 นกัเรียนอ่านหนงัสือ 5-10 เล่ม  หนงัสือเหล่าน้ีไดรั้บการคดัเลือกจากรายการวรรณกรรมส าหรับ
เยาวชน และวรรณกรรมที่เป็นมรดกของชาติ (อลับั้ม นวนิยาย นิทาน นิทาน บทกวี ละครเวที) ขอ้ความและผลงานที่
คดัให้นกัเรียนอ่านนั้นตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัอายขุองพวกเขา จากมุมมองของความซบัซ้อนทางภาษา หัวขอ้ที่เก่ียว 
ขอ้ง และความรู้ที่น าเสนอ 
                  ครูส่งเสริมให้นกัเรียนอ่านหนงัสือไดโ้ดยล าพงั นกัเรียนยืมหนงัสือที่สอดคลอ้งกบัโครงงานของตวัเอง
เป็นประจ า  มีเคร่ืองมือส าหรับให้นกัเรียนพูดในชั้นเรียนเก่ียวกบัหนงัสือที่นกัเรียนอ่านเหล่าน้ี  

การอ่านหนงัสือเป็นบททดสอบคร้ังแรกๆของความรู้ที่นกัเรียนไดเ้รียนรู้มาเก่ียวกบัภาษา ช่วยให้เด็กรู้จกั
ค าศพัทใ์หม่ๆ และจากอุปสรรค ขอ้ความหรือค าศพัทท์ี่ไม่รู้จกัมากอ่น เป็นจุดเร่ิมตน้ที่นกัเรียนตั้งค าถามไปสู่รูปแบบ
ทางภาษาศาสตร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 
 

-  ระบุค าศพัทไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว : ถอดรหัสค าที่ไม่คุน้เคยไดอ้ยา่งง่ายดายเสมอ จดจ าค าศพัทท์ี่ใชบ้่อย และจดจ า
ค าศพัทท์ี่ไม่คุน้เคย            

-  อ่านและท าความเขา้ใจต าราที่เหมาะสมกบัวุฒิภาวะและวฒันธรรมโรงเรียนของนกัเรียน           
-  อ่านออกเสียงไดอ้ยา่งคล่องแคล่วหลงัจากเตรียมขอ้ความคร่ึงหนา้; มีส่วนร่วมในการอ่านบทสนทนา 
หลงัจากเตรียมการ            

 

ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  

และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

 

ระบุค าศัพท์ได้คล่องแคล่วขึน้เร่ือยๆ (การเช่ือมโยงกับ
การเขียน: ถอดรหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส) 
➢รู้จกัเลือกส่ิงที่ไดยิ้นและวิเคราะห์องคป์ระกอบของ

ค า (การรับรู้เสียง)         
➢รู้จกัเลือกภาพที่ไดเ้ห็นและมีความรู้เก่ียวกบั

ตวัอกัษร         
➢ ความสัมพนัธ์ทางกราฟโฟโนโลยี (graphonology) 

การผสมองคป์ระกอบ (การสร้างพยางคท์ี่ง่ายและ
ซบัซ้อน)           

➢จดจ าองคป์ระกอบของรหัสหรือหลกัได ้         
➢จ าค าศพัทท์ี่ใชบ้่อย (โดยเฉพาะในโรงเรียน) และ

ค าพูดที่ไมไ่ดป้ระจ า        
  

-การจดัการและเล่นเกมเพื่อท างานเก่ียวกบัการรู้จกั
และการเลือกหน่วยเสียง 
-คดัลอกค าและเหนือส่ิงอื่นใดคือการเขา้รหัสค าที่
สร้างดว้ยองคป์ระกอบของรหัสที่เรียน 
-จดักิจกรรมหลากหลายและบ่อยๆเก่ียวกบัในรหัส
ค าศพัท ์: แบบฝึกหัด  เล่น " เกม" ดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั 
ที่ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของพยางค ์การประกอบ
หรือจดัค า การแยกค า การรวมค ามาประกอบใหม่ 
แกไ้ขการโตต้อบ เพื่อเร่งกระบวนการเช่ือมโยงของ
กราฟในพยางค ์การสลายตวัและการจดัองคป์ระกอบ
ของค าใหม่ การท าให้จ าไดเ้ร็วขึ้น    
-การใชต้ าราเรียนและ/หรือเคร่ืองมือที่พฒันาขึ้นโดย
ชั้นเรียน โดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยเขียน 
  
. 

 

การท าความเข้าใจข้อความ (เช่ือมโยงกับการเขียน)  
 ➢การรวบรวมทกัษะการถอดรหัส         
➢การฝึกเป็นขั้นตอน (โดยครูแนะน าแลว้ปล่อยให้
เด็กท าเอง)ให้นกัเรียนคน้พบและเขา้ใจความใน
หนงัสือ  (อ่านขอ้ความในหนงัสืออยา่งจริงจงัและ
เป็นระบบ  ระบุขอ้มูลที่เป็นกุญแจส าคญัและ
เช่ือมโยงขอ้มูลน้ี  ระบุความสัมพนัธ์ในเชิงตรรกะ
และล าดบัเวลา บอกความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงทีต่นรู้ 

มีสถานการณ์สองประเภทที่ตอ้งท างานดว้ยความ
เขา้ใจ:   
- หนงัสืออ่านโดยครูหรือผูใ้หญ่ผูเ้ช่ียวชาญอื่น 
(บนัทึก) เช่นในโรงเรียนอนุบาล แต่ในหนงัสือ
ซบัซ้อนมากขึ้นเล็กนอ้ย  

- การคน้พบขอ้ความที่เขา้ถึงไดง่้ายกว่ากอ่นหนา้น้ี 
(ส้ันกว่า ถอดรหัสไดง่้ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตน้ๆ
ช่วงชั้น ง่ายกว่าจากมุมมองของภาษาและการอา้งอิง
ทางวฒันธรรม) 
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พยายามแกไ้ขสถานการณ์ที่ตนไม่รู้จกัค าศพัทน์ั้น 
ตั้งสมมติฐาน ฯลฯ)              
➢ การระดมประสบการณ์การอ่านกอ่นหนา้น้ีและ
ความรู้ที่เป็นผล (ในโลกของนกัเรียน  ตวัละครทัว่ไ 
บทละคร ฯลฯ ) .         
➢การระดมความรู้เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละความรู้ที่

เก่ียวขอ้งกบัโลกที่ปรากฏในหนงัสือ         
  

-ความหลากหลายของขอ้ความที่ใชง้านไดแ้ละการ
น าเสนอ (ขอ้ความที่สมบูรณ์; ขอ้ความทีม่ีรู; ขอ้ความ
ปริศนา…)   
การฝึกท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอช่วยให้เขา้ใจความ
ในหนงัสือ:  

- กิจกรรมส่วนบุคคล: การวิจยัและเนน้ขอ้มลู;  
การเขียนที่เนน้ขอ้มูลนั้น  หลกัที่ท าให้เขา้ใจตวั
ละครและสัญลกัษณ์หลากหลาย การระบุค าที่
เช่ือมโยงต่าง ๆ ของพวกเขา...     
- กิจกรรมการท างานร่วมกนั: การแลกเปลี่ยน
ความคิดในห้อง ภายใตก้ารก ากบัของครู เหตุผล
สนบัสนุนความคิด (ขณะที่ขอ้ความไม่ปรากฏให้
เห็นแลว้)  

-กิจกรรมต่างๆ ที่ครูแนะน าเพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจ
ขอ้ความในหนงัสือไดดี้ขึ้น: ตอบค าถาม ถอดความ 
เรียบเรียง ช่ือยอ่หนา้ เตือนความจ าเร่ืองราว (" การ
บอกเล่า") การน าเสนอเร่ืองในหนงัสือในรูปแบบ
ต่างๆ (การวาดภาพ การแสดงละครหุ่นกระบอก หรือ
การแสดงละคร …)  

  ฝึกการอ่านรูปแบบต่างๆ 
  
➢การรวบรวมวิธีการขั้นตอนช่วยให้เขา้ใจ         
➢ค านึงถึงความทา้ทายดา้นต่างๆในการอ่าน  การ

อ่านเพ่ือบรรลุบางส่ิงบางอยา่ง  อ่านเพื่อคน้หา
หรือตรวจสอบขอ้มูล.…  อา่นเร่ืองราวให้เขา้ใจ
แลว้เล่าสลบักนั ...            

➢การระดมความรู้ค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือที่
อ่าน         

➢การหาสถานทีอ่่านหนงัสือ (โดยเฉพาะห้องสมุด
ของโรงเรียนหรือของชุมชนในละแวกบา้น)  

➢การอา้งอิงในคู่มือ หรือในหนงัสือสารคดี         
       

สถานการณ์การอ่านที่หลากหลาย:  
- การอ่านที่เป็นทางการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบังาน
เขียนของโรงเรียน: ตารางเวลา ค าแนะน า ประกาศ
เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ   เคร่ืองมือสรุปความรู้ที่เรียน
มา ระเบียบเก่ียวกบัชีวิต ฯลฯ 
- การอ่านสารคดี: คูม่ือ หนงัสือเฉพาะทาง  
สารานุกรมปรับให้เขา้กบัวยั…  ขอ้ความหรือ
หนงัสือที่อาจมาพร้อมกบัการน าเสนอเร่ืองใน
รูปแบบอื่น  ส่ือดิจิทลั    
- การอ่านนวนิยาย วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ บท
คดัเลือกตดัตอนจากงานวรรณกรรม  

การเขา้ห้องสมุด. 
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  อ่าน" อิสระ" ที่ช่ืนชอบและมีคุณค่า  การแลกเปลี่ยน
ความคิดเก่ียวกบัหนงัสือที่อ่าน  การเก็บบนัทึก
เก่ียวกบัส่ิงที่อ่านมา หรือบนัทึกส่วนตวั    

 อ่านออกเสียงดัง (เช่ือมโยงกับภาษาพูด) 
  
➢การรวบรวมสมรรถนะการถอดรหัสและความ

เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ความ         
➢การอ่านอยา่งเขา้ใจเคร่ืองหมายวรรคตอน         
➢ การคน้ควา้ผลกระทบที่เกิดกบัผูฟั้ง ที่สัมพนัธ์กบั

ความเขา้ใจ (การแสดงออก)           

 -จดัคาบเวลาให้ฝึกอ่านเพื่อพฒันาความเร็ว และความ
คล่องแคล่ว เพื่อแยกแยะนกัเรียนที่แสดงออกดา้นการ
อ่านไดดี้ 
-การสร้างสถานการณ์การอ่านออกเสียงดงัน้ี ครูควร
จดัหลงัจากชวนให้เด็กคน้พบหนงัสือ ทั้งคน้พบโดย
หมู่คณะและโดยส่วนบุคคล (ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัจงัหวะ
เวลาในช่วงชั้น และธรรมชาติลกัษณะของหนงัสือ)  
-ควรฝึกบ่อยคร้ัง เป็นประจ า โดยใชห้นงัสือหลาย
ประเภท (อ่านทีละคนหรือร่วมกบัผูอ้ื่น) 
การฝึกท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ต่างกนั (การ
อ่าน การฟัง ช่วยปรับปรุง...)  
-การบนัทึก (การฟัง ปรับปรุงการอ่าน)  

 

 

ตรวจสอบความเข้าใจ  
➢ให้เหตุผลที่เป็นไปไดส้ าหรับการตีความหรือ

ค าตอบ โดยอา้งอิงขอ้ความจากหนงัสือและ
ระดมความคิดทีไ่ดเ้รียนรู้มาจากที่อื่นๆ         

➢ระบุอุปสรรคที่ท าให้ไม่เขา้ใจ พยายามอธิบาย
อุปสรรคนั้นๆ         

➢รักษาทศันคติที่กระตือรือร้นและไตร่ตรอง: ระวงั
ให้คิดสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(ความเขา้ใจ 
เป้าหมายในการอ่าน)  ขอความช่วยเหลือ  การ
ด าเนินการตามกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขปัญหา ...   

     การเตรียมเคร่ืองมือช่วยความจ าก่อนพูดน าเสนอ  
(ท าความคุน้เคยกบัการฝึกพูดน้ีล่วงหนา้) 

    
   

 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลงัจากที่ครูฝึกความเขา้ใจ
และสอนกลยทุธ์ 
-การให้เหตุผลของค าตอบ (การตีความ ขอ้มูลที่
พบ…) การเปรียบเทียบกลยทุธ์ที่น าไปสู่ค าตอบ
เหล่าน้ี  
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
              
            เมื่อนกัเรียนจบชั้นอนุบาล 2 ในช่วงชั้นที่ 1 จะมีการประมวลสรุปเพื่อวางระบบ ให้นกัเรียนเขา้สู่ช่วงชั้นที่ 
2  เพื่อประเมินความรู้และความตอ้งการเฉพาะตวัเด็ก     ความหลากหลายของสถานการณ์เปิดให้เห็นว่าเด็กมีความ
แตกต่างกนัทางวุฒิภาวะหรือจงัหวะความเร็วของการเรียนรู้ 
  
               เช่นเดียวกับในชั้นอนุบาล 2 ในช่วงชั้นก่อนหน้า ในชั้นเตรียมประถม ของช่วงชั้น 2  ครูสอนเชิง
โครงสร้างอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัรหัส graphophonological และ หลกัการประกอบค า โดยจดัเวลาที่จ  าเป็นส าหรับ
ฝึกนักเรียนทุกคน การสอนเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเขียน: การรู้จกัรหัสเพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมาไดแ้ละฝึก
คดัลอกเพื่อให้จ าการสะกดค าได ้ 
 
                นักเรียนจะไดรั้บการฝึกให้เขา้ใจความในหนังสือต่อเน่ืองจากชั้นอนุบาล 2 โดยเด็กจะฟังผูใ้หญ่อ่าน
หนงัสือ เล่มที่ต่างจากหนงัสือที่เด็กฝึกคน้พบและอ่านโดยล าพงัดว้ยตวัเอง  ซ่ึงง่ายกว่า  หนงัสือที่เด็กในระดบัชั้น
น้ีอ่านออกเสียงดงั ก็เป็นหนงัสือส้ันๆ  
  
                  ในชั้นประถม 1 และประถม 2 การฝึกแกไ้ขที่จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้รหัสของค าและการฝึกฝนเพื่อให้
นกัเรียนสามารถมีสมรรถนะการรู้จกัค าศพัท์จนน าไปใช้ต่อไดอ้ยา่งอตัโนมตัิอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสัมพนัธ์เสมอกบัการ
เขียนค า  ครูอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กบัพฒันาการเรียนรู้เพื่อความเขา้ใจ (ครูแนะน าใกลชิ้ดก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ
นักเรียนเป็นอิสระ โดยขึ้นอยู่กบัความช านาญของนกัเรียนเป็นรายบุคคล) โดยฝึกการอ่านดว้ยจุดมุ่งหมายต่างกนั
และดว้ยหนงัสือประเภทต่างๆหลากหลาย   
 
                   ครูจดัเวลาให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงเป็นประจ าในชั้นเรียนหรือในห้องฝึก ซ่ึงสามารถท าให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลไดง้่าย  กิจกรรมน้ีไม่เลื่อนออกไปให้เด็กท าล าพงันอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ
ไดป้ระโยชน์เมื่อใช้สรุปโครงงาน และเอื้อต่อการที่นักเรียนแสดงออกถึงสมรรถนะที่พวกเขาไดรั้บ (นิทรรศการ
สดงผลงานการอ่าน การน าเสนอหรือการอ่านแสดงขอ้ความในรูปแบบต่างๆ การพบปะแลกเปลี่ยนกบัห้องเรียน
อื่นๆเพ่ือสนทนา เก่ียวกบัหนงัสือที่ไดอ้่าน ฯลฯ)     
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ภาษาเขียน 
ดว้ยการสอนแบบมีโครงสร้าง ชดัเจน และกา้วหนา้ ที่สัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอื่นๆ ของการสอนภาษาฝร่ังเศส การ
แสดงออกดว้ยวาจา การอ่าน ไวยากรณ์และค าศพัท ์นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการเขียนที่ค่อนขา้งง่าย 

 

หัดคัดลอก 
เมื่อเร่ิมเรียนคดัลายมือในชั้นอนุบาล 2 (GS) นกัเรียนจะฝึกการเขียนตามลายเส้น และพฒันาทกัษะ (ความมัน่ใจและ
ความเร็ว) จนค่อยๆ สามารถลากเส้นมาตรฐานของตวัอกัษรไดเ้องโดยอตัโนมตัิ 
ไม่ว่าในระดบัการศึกษาใด ความถี่และความสม ่าเสมอของสถานการณ์ต่างๆ ของการเขียน และปริมาณและความ
หลากหลายของการเขียน จะเป็นตวัรับประกนัความกา้วหนา้  กิจกรรมคดัลายมอืมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทกัษะการเขียน
และช่วยพฒันาการสะกดค าที่เขียน ในตอนตน้ของช่วงชั้นที่ 2 ไม่ควรให้เด็กเล็กที่เพ่ิงหัดเขียนใช้เวลาไปกบักิจกรรม
การเขียนทุกๆ วนั  
 
นกัเรียนเรียนรู้การใชฟั้งก์ชนัง่าย ๆ ของโปรแกรมเวิร์ด และใชแ้ป้นพิมพ ์พวกเขาเรียนรู้ที่จะคดัลอกหรือเขียนตาม
เสียงอ่านโดยไม่มีขอ้ผิดพลาดจากส่ือต่างๆ (หนงัสือ  กระดานด า โปสเตอร์ ฯลฯ)  ทั้งโดยวิธีเขียนดว้ยลายมือหรือ
ดิจิทลั และสามารถจดัหนา้ได ้ การให้นกัเรียนฝึกการคดัลอกนั้นก็เพ่ือสามารถน าขอ้ความหรือขอ้ความที่คดัลอกนั้น
มาใชไ้ดจ้ริง 
 
การเขียนเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้การอ่าน  แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูอ้่านเพ่ือเร่ิมเขียน ครูจะอาศยัทกัษะที่พฒันาขึ้นใน
ระดบัอนุบาลโดยเฉพาะในการเขียนเรียงความ 

 
ความหลากหลายของการเขียนจะตอบสนองต่อสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ซ่ึงเป็นงานที่ต้องท าอย่างมี
ระบบระเบียบ ชัดเจน และต่อเน่ืองตลอดช่วงชั้น มีความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกบัการอ่านและการเรียนภาษา ซ่ึงจะ
ท าให้นกัเรียนมีความกา้วหนา้ ในขณะที่กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของการสอนจะน าเน้ือหามาสู่ขอ้ความที่เขียน  
งานเขียนประจ าวนัส าหรับนกัเรียน ไดแ้ก่ การเขียนประโยคเพื่อตอบค าถาม การตั้งค าถาม การเขียนขอ้ความบางส่วน
หรือข้อความทั้งหมด   ด้วยความช่วยเหลือของครู นักเรียนก าหนดลกัษณะของขอ้ความและประเด็นของเน้ือหา 
เรียนรู้ที่จะเขียนขอ้ความประเภทต่างๆ นักเรียนจะสนุกกบัการเขียนภายใตก้ารดูแลของครู  ในการพฒันาไปสู่การ
เขียน นักเรียนต้องอาศัยข้อความที่เคยอ่านมาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเขียนขึ้ นมา ได้แก่ ค าศัพท์ หัวข้อ 
โครงสร้าง ตลอดจนบางส่วนที่สามารถคดัลอก ตวัอยา่งเพื่อเสนอรูปแบบอื่น การขยายหรือการเลียนแบบ นกัเรียนจะ
เร่ิมรู้จกัว่ารูปแบบและแบบแผนที่ควรใช้หรือควรหลีกเลี่ยง ดว้ยความช่วยเหลือจากครู นกัเรียนจะค านึงถึงผูอ้่านดว้ย 
แบบฝึกหัดฝึกเขียนพฒันาระบบอตัโนมตัิที่ช่วยพฒันานกัเรียน ส าหรับนกัเรียนที่ยงัไม่สามารถเขียนเองได ้ครูจะช่วย
ถอดความค าพูดของนกัเรียน 
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นกัเรียนจะคุน้เคยกบัการอ่านทวนเพื่อปรับปรุงขอ้ความของตนเอง  กิจกรรมที่ซบัซ้อนน้ีใชป้ระสบการณ์เดิมในการ
อ่านและปรับปรุงขอ้ความในการท างานร่วมกนัภายในชั้นเรียนและภายใตก้ารแนะน าของครู  ขอ้สังเกตที่ครูให้กบั
ขอ้ความที่เขียนเป็นคร้ังแรกอย่างมีเมตตา  การแลกเปลี่ยนกบัเพื่อน  เป็นการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลให้นักเรียน
สามารถเขียนไดด้ว้ยตนเอง 
 
นกัเรียนจะพฒันาการระวงัการสะกดค าโดยเช่ือมโยงกบัการเรียนภาษา และไดรั้บความช่วยเหลือจากครูเมื่อร้องขอ  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน  
- คดัลอกหรือเขียนตามค าบอกไดป้ระมาณสิบบรรทดั โดยสามารถจดัหนา้ ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  ตวัสะกด

อยา่งถูกตอ้ง และน าเสนออยา่งระมดัระวงั 
- เขียนขอ้ความไดป้ระมาณคร่ึงหนา้ มีความสอดคลอ้งกนั เป็นระเบียบ มีเคร่ืองหมายวรรคตอน และตรงตาม

วตัถุประสงคแ์ละผูท้ี่จะส่ือสารดว้ย (ผูรั้บสาร)  
- ปรับปรุงขอ้ความ โดยเฉพาะตวัสะกด โดยค านึงถึงค าส่ัง  

ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

คัดลอกได้ (เช่ือมโยงกับการอ่าน) 
- เช่ียวชาญการใชค้ดัลายมือดว้ยความเร็วและแม่นย า
มากขึ้น 
- เขียนขอ้ความที่มีตวัเขียนหลากหลายแบบ (ตวัเขียน -  
ลายมือ)  
- ใชก้ลยทุธ์การคดัลอกเพื่อพฒันาไปมากกว่าการ
คดัลอกอกัษรตวัต่อตวั : การหาหลกัความจ า ท่องจ าค า
หรือกลุ่มค า 
- เคารพเคา้โครงของขอ้ความที่เสนอ (ค าขอหรือ
ข่าวสารถึงผูป้กครอง รายงานสรุปกิจกรรม เคร่ืองมือ
อา้งอิง สรุปบทเรียน บทกวีและเพลงให้ท่องจ า กวี
นิพนธ์ส่วนตวั 
 ฯลฯ ) 
- อ่านทวนตวัเพื่อตรวจดูสะกด 
- ใชโ้ปรแกรมเวิร์ดในการจดัหนา้ขอ้ความ 

 
-  กิจกรรมที่ช่วยพฒันาทกัษะที่ไดรั้บจากชั้นอนุบาล 
(ความมัน่ใจและความเร็ว) กิจกรรมการฝึกฝนเพ่ือท า
ให้สามารถเขียนตวัอกัษรไดโ้ดยอตัโนมตัิโดย
ค าแนะน าที่ชดัเจนจากครู 
- กิจกรรมการคดัลอก: คดัลอกจากขอ้ความทีค่รูให้, 
คดัลอกจากขอ้ความที่ให้อ่านและจ า, คดัลอกบน
ดา้นหลงัของกระดาษ ฯลฯ 
- เก่ียวกบัตวัสะกดและค าศพัท ์: กิจกรรมท่องค าศพัท์
ดว้ยการคดัลอก ไดแ้ก่ การคดัลอกจากขอ้ความทีไ่ด้
เห็น โดยไม่ตอ้งมองอีก และการบอกเลา่กลยทุธ์การ
คดัลอกโดยนกัเรียน 
- กิจกรรมการคดัลอกและจดัรูปแบบขอ้ความใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ค าขอหรือข่าวสารถึง
ผูป้กครอง  รายงานสรุปกิจกรรม เคร่ืองมืออา้งองิ 
สรุปบทเรียน บทกวีและเพลงให้ท่องจ า ฯลฯ 
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เขียนข้อความ  
(เช่ือมโยงกับการอ่าน ภาษาพูด และการศึกษาภาษา) 
 
- ระบุลกัษณะเฉพาะของขอ้ความประเภทต่างๆ หรือ
รูปแบบต่างๆ         
- สร้างกระบวนการการเขียนขอ้ความ: คน้หาและจดั
ระเบียบความคิด สร้างประโยคต่างๆ ที่มีการเช่ือมโยง
สอดคลอ้งกนั  เขียนประโยคเหล่าน้ี    (กระบวนการ
ต่อเน่ือง: เร่ิมจากครูแนะน า และสามารถท าได้
เอง)        
- เรียนรู้เก่ียวกบัภาษา (ท่องจ าตวัสะกด, กฎไวยากรณ์, 
เคร่ืองหมายวรรคตอน, ค าเร่ิมบทสนทนา ฯลฯ ) .         
-  ใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษาที่มีอยูใ่น
ห้องเรียน (โปสเตอร์, หนงัสือ, ผลงาน ฯลฯ) 

 
- การเขียนแบบส้ัน 
การเขียนแบบส้ันๆ คือขอ้ความของนกัเรียนที่มี 1-5 
บรรทดั  
ซ่ึงเขียนในบริบทของสถานการณ์ที่จูงใจ เป็นงานเขียน
ที่มีความหมายเพียงพอในตวัเอง การเขียนส้ันๆ  
อาจเป็นส่วนหน่ึงของการเขียนที่ยาวขึ้น 
-สถานการณ์ประจ าวนัที่สอดแทรกในวิชาเรียนและ
เก่ียวขอ้งกบัทุกสาขาวิชา ไดแ้ก่ เขียนประโยคเพ่ือ
ตอบค าถาม, ถามค าถาม, เขียนส่วนหน่ึงของขอ้ ความ
หรือขอ้ความทั้งหมด, เขียนสรุปประสบการณ์หรือ
การอภิปราย, แสดงความคิดเห็นหรือมุมมองหลงัการ
อ่าน 
- กิจกรรมการเขียนบ่อยคร้ังเพ่ือให้สามารถเขียนได้
อยา่งอตัโนมติั ไดแ้ก่ ประโยคประจ าวนั ฯลฯ ; 
- การเขียนจากส่ือต่างๆ (เร่ิมตน้ขอ้ความให้นกัเรียน
เขียนต่อ, แปลงขอ้ความ, เขียนค าบรรยายภาพ ฯลฯ ); 
- ร่วมกนัหาลกัษณะทีค่าดหวงัของขอ้ความที่จะเขียน: 
เทพนิยาย, นิทานเด็ก , เร่ืองราว (ขอ้ความบรรยาย), 
จดหมาย, บทกวี, สารคดี, การอภิปราย (ขอ้ความ
โตแ้ยง้), รายงานประสบการณ์, โปสเตอร์ (ขอ้ความ
ให้ขอ้มูล), ต าราอาหาร,  
กฎกติกาของเกม (ขอ้ความค าส่ัง) ฯลฯ ; 
- ฝึก "ร่าง" หรืองานเขียนระดบักลาง (แผนภาพ 
ตาราง ฯลฯ) 
-ไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบว่าภาษาท างานอยา่งไร 
-รูปแบบของวิธีการท างานแบบเด่ียวหรือแบบคู่  
(แรงจูงใจซ่ึงกนัและกนั ความช่วยเหลือ ฯลฯ ) 
-อธิบายขั้นตอนการเขียนให้เพ่ือนฟัง 
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-การเขียนแบบยาว อยูใ่นโครงการที่ความซบัซ้อนมาก
ขึ้นและไม่ไดท้ าบ่อยๆ โครงการเขียนที่ด  าเนิน การใน
ระยะยาวจะท าให้นกัเรียนไดร่้วมกนัท าผลงานสุดทา้ย 
ซ่ึงผูรั้บจะไม่ใช่ครูอีกต่อไป แต่เป็นกลุ่มเป้า หมายที่
เช่ือมโยงกบัตวัโครงการเอง (หนงัสือดิจิทลั การ
แข่งขนักวีนิพนธ์หรือเร่ืองส้ัน หนงัสือพิมพป์ระจ าชั้น 
ฯลฯ)  
 

 แก้ไขและปรับปรุงงานเขียนที่ได้ท าขึน้มา 
(เช่ือมโยงกับการเรียนภาษา) 
 
-บอกความผิดปกติในขอ้ความที่เขียน (การตกหล่น 
ความไม่สอดคลอ้ง การซ ้าซ้อน ฯลฯ) เพ่ือปรับปรุง
งานเขียน 
-ใชค้วามรู้ที่มีเก่ียวกบัประเภทของงานที่จะเขียน และ
เก่ียวกบัภาษานั้นๆ 
- ฝึกการระวงัเร่ืองตวัสะกดและใชค้วามรู้ที่ไดเ้รียนมา
จากบทเรียนไวยากรณ์  ในประเด็นที่ครูก าหนดก่อน
แลว้ค่อยๆ ขยายออกไป 
-ใชเ้คร่ืองมือที่ช่วยแก ้ไดแ้ก่ เคร่ืองมือที่พฒันาขึ้นใน
ห้องเรียน คู่มือการพิสูจน์อกัษร ฯลฯ 

-กิจกรรมการฝึกอบรมและการจดัการที่เก่ียวขอ้งกบั
บทเรียนไวยากรณ์เพื่อให้คุน้เคยกบัการปรับปรุง
ขอ้ความ: การเสริมประโยค, การใชค้ าสรรพนามเพื่อ
หลีกเลี่ยงการใชค้ าซ ้าๆ, การเปลี่ยนแปลงหรือการเพ่ิม
องคป์ระกอบ  โดยเร่ิมในลกัษณะกลุม่ (เพ่ือหารือ
เก่ียวกบัการเขียน, สามารถก าหนดรูปแบบและบอกเล่า
ถึงกลยทุธ์) จากนั้นเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมการเขียนใหม่โดยการเปลี่ยนเพศหรือจ านวน
ของเร่ืองหรือโดยการเปลี่ยนเวลาของการผนัค ากริยา 
 
- การเปรียบเทียบขอ้ความที่สร้างขึ้นตามค าส่ังเดียวกนั 
 
- การอ่านออกเสียงขอ้ความโดยครู โดยนกัเรียนที่เป็น
ผูเ้ขียนหรือเพื่อน 
 
- การอ่านทบทวนตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาเฉพาะจุด 
ในเร่ืองของการสะกดค า ไวยากรณ์ หรือค าศพัทท์ี่ใชใ้น
ชั้นเรียน 
 
- การพฒันาคูม่ือพิสูจน์อกัษรที่เหมาะกบังานเขียน 
 
- การหาขอ้ผิดพลาด โดยใชเ้คร่ืองมือแกค้ าผิด เมื่อ
ขอ้ความไดรั้บการแกไ้ขแลว้  
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การเรียนภาษา (ไวยากรณ์, ตัวสะกด, ค าศัพท์) 
วตัถุประสงคห์ลกัของการเรียนภาษาในช่วงชั้นที่ 2 เก่ียวขอ้งกบัการอ่านและการเขียน ความรู้ทีเรียนมาแลว้จะช่วยให้
สามารถจดัการกบัปัญหาความเขา้ใจและปัญหาการสะกดค าได ้  ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 การสอนภาษาจะด าเนินการอย่างมี
โครงสร้างและกา้วหนา้: บทเรียนเก่ียวกบัไวยากรณ์และค าศพัท์ (นักเรียนจะมีการคน้พบแนวคิดทางไวยากรณ์หรือ
ค า ความหมาย หรืออาจเป็นประวตัิความเป็นมา) ควรจะฝึกฝนเป็นประจ าในวิชาเรียนโดยเฉพาะ  นักเรียนค่อยๆ 
เรียนรู้ที่จะฝึกการสังเกตและรู้จกัประโยค  และตระหนกัรู้ว่าภาษาท างานอยา่งไรเพื่อจะเขา้ใจแนวคิดพ้ืนฐาน 

 

การเรียนภาษามีพ้ืนฐานมาจากการสังเกตและการใช้ขอ้ความที่เป็นวาจาและที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวรรณกรรม
งานเขียนที่พฒันาขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน  จากกิจกรรมเหล่าน้ี การเรียนรู้ควรมีโครงสร้างและก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้น 
ขั้นตอนสุดทา้ยคือการท าไดโ้ดยอตัโนมตัิและจดจ าทกัษะที่ไดม้า หากใชง้านบ่อยจะตอ้งจดจ าปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ
ได ้

 

นอกจากวรรณกรรมแลว้ ขอ้ความส าหรับอ่านและโครงการเขียนยงัสามารถใชเ้พื่อเป็นการเตือนความจ าเก่ียวกบัส่ิงที่
ไดเ้รียนมาแลว้ หรือเพื่อสังเกตขอ้เท็จจริงทางภาษาที่ยงัไม่ไดเ้รียน (ตวัสะกด ค าศพัท ์การศึกษาค าและส่วนต่าง ๆ ใน
ประโยค วากยสัมพนัธ์) ในทุกคร้ังที่สอน ครูตอ้งสนใจฟังขอ้สังเกตของนกัเรียนซ่ึงแสดงถึงความระมดัระวงัเก่ียวกบั
ค าหรือรูปแบบภาษาอื่น ๆ 

 

ความรู้จะเพ่ิมพูนขึ้นโดยการท าแบบฝึกหัดอย่างสม ่าเสมอและท าซ ้ าๆ และในสถานการณ์ต่างๆ ของการอ่านและ
เขียน  การฝึกความจ าต้องได้รับเอาใจใส่สม ่าเสมอโดยการคัดลอกและฝึกเขียนตามค าบอก  เพื่อให้ทักษะที่
สังเกตเห็นได้ในแต่ละขั้นตอนมีเสถียรภาพเมื่อเวลาผ่านไป และท าไดโ้ดยอตัโนมัติ  กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าจะ
ก าหนดและเพ่ิมทกัษะการใชเ้หตุผลในการพูด และการประยกุต ์ใชข้ั้นตอนที่ค่อยๆ ท าไดโ้ดยอตัโนมตัิ 
 
  

ผลลัพธ์ที่คาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 

-  สะกดค าที่ใชบ้่อยที่สุด (โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โรงเรียน) และค าเฉพาะที่ใชท้่องจ า           
- ใชเ้หตุผลในการท า accord ในกลุ่มค านาม (ค าน าหนา้นาม, ค านาม, ค าคุณศพัท)์ ระหว่างกริยากบัประธาน  
(กรณีง่ายๆ คือ ประธานวางไวห้นา้และใกลก้บักริยา; ประธาน ประกอบดว้ยกลุ่มค านามที่มีค าคุณศพัทไ์ม่เกิน
หน่ึงค า)             

- ใชค้วามรู้ดา้นภาษาเพ่ือแสดงออกดว้ยวาจา ท าความเขา้ใจค าและขอ้ความให้ดีขึ้น เพ่ือปรับปรุงการเขียน 
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ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

 
พัฒนาจากการพูดไปสู่การเขียน(เช่ือมโยงกับการอ่าน) 
รู้จัก 
- ความเก่ียวขอ้งกนัของตวัอกัษรและเสียง 
(graphophonologiques) 
- ค่าเสียงของตวัอกัษรบางตวั (s - c - g) ตามบริบท 
-  การประกอบค าบางค าตามตวัอกัษรที่ตามมา  
   (an/am, en/em, on/om, in/im) 

 
แบบฝึกหัดการสังเกตและการจดัการขอ้เท็จจริงทาง   
ภาษาเป็นประจ า 
- การเขียนรายการค าศพัท์ 
- ฝึกเขียนพยางคแ์ละค าศพัทต์ามค าบอกทุกวนั 
- กิจกรรมฝึกท่องจ า และ ท าซ ้าๆ เพ่ือจดจ าบทเรียนก่อน
หนา้น้ีและสามารถทกัษะไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

น าค าศัพท์มาสร้างประโยคได้ 
-ใชค้ าตามการอ่านและกิจกรรมที่ท าให้พูดดีขึ้น เขา้ใจ
มากขึ้น เขียนไดดี้ขึ้น 
 
- รู้วิธีคน้หาค าพอ้งความหมาย ค าตรงขา้ม ค าจาก
ตระกูลค าศพัทเ์ดียวกนั โดยไม่มีแนวคิดเหล่าน้ี
ประกอบเป็นวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
- รับรู้ระดบัต่างๆ ของภาษา: ภาษาปาก ภาษาสนทนา 
(ก่ึงทางการ)  ภาษาทางการ 
 
- สามารถใชพ้จนานุกรมและเขา้ใจบทความ บน
กระดาษ หรือในรูปแบบดิจิทลั 

  
- การสังเกตจากตวัอยา่งที่อาจารยแ์นะน าหรือจาก
ขอ้ความทีอ่่าน 
- การสร้างไฟล ์สมุดบนัทึก โปสเตอร์ติดผนงั ฯลฯ ; 
- กิจกรรมที่ท าบ่อย ๆ เพื่อพฒันาค าศพัท ์(และ
วฒันธรรม) และแนวคิดเร่ืองความสนุก: การคน้พบค า, 
เอกลกัษณ์, เสียง, ตวัเขียน, การก่อตวัของค า ฯลฯ ; 
 
- การใชค้ าน าหนา้และค าตอ่ทา้ยอยา่งสนุกสนานเพื่อ
สร้างค า 
 
- การท่องจ าค าศพัทโ์ดยการออกเสียงท่องจ า และการ
น ามาใช ้ 

 
เร่ิมสะกดค าได้ 
- จดจ าตวัสะกดของค าศพัทท์ี่ใชบ้่อยที่สุดได ้: 
        - ค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจกรรมของโรงเรียนและ 
          วิชาต่างๆ 
        - ค าศพัทจ์ากจกัรวาลที่นกัเรียนคุน้เคย: บา้น  
          ครอบครัว เกมการละเล่น ชีวิตประจ าวนั  
          อารมณ์ ความรู้สึก 
 
- จดจ าค าที่ไม่เปลี่ยนเพศและพจน์หลกัๆ ได ้
 
- สามารถจดักลุม่ค าใหม่ตามชุดได ้ (กลุ่มค า ค าที่
เช่ือมโยงโดยการเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา) 
 

   
- กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
 
- กิจกรรมการคน้หา การเรียงล าดบั และการวิเคราะห์ค า
ตามเกณฑต์่างๆ: หมวดค าศพัท,์ ตระกูลค าศพัท,์ การ
เปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา, ค าที่ไม่เปลี่ยนเพศและ
พจน์ 
- การสะกดค า 
- กิจกรรมประจ าของการคดัลอกค า ประโยค ขอ้ความ
ส้ันๆ (2 ถึง 5 บรรทดั) 
- แบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและการใชค้ าเพื่อจดจ าตวัสะกด 
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เข้าใจหลักการสร้างประโยคง่ายๆ 
 - ระบุประโยค แยกแยะและจดัอนัดบัองคป์ระกอบ
หลกั  
 
- รู้จกัองคป์ระกอบหลกัของประโยค: 
- ประธาน 
- กริยา (ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบตัิที่ช่วยให้ระบุได)้ 
- กรรม 

 
- แยกความแตกต่างของชนิดหลกัของค า: 
- ช่ือ  
- ค าน าหนา้นาม  
- ค าคุณศพัท ์ 
- กริยา  
- บุรุษสรรพนามที่เป็นประธาน 
- ค าที่ไม่เปลี่ยนเพศและพจน ์

 
- รู้จกักลุ่มที่ก  าหนด 
- รู้จกัประโยคสามประเภท: บอกเล่า ค าถาม และ
ค าส่ัง 
- รู้จกัรูปแบบประโยคปฏิเสธและอุทาน และรู้วิธีการ
เปลี่ยนประโยค 
- ใชเ้คร่ืองหมายทา้ยประโยค (! ?) และเคร่ืองหมาย
ค าพูดกบัประโยคที่รายงาน (“ ”); 

 
- สามารถใช ้"ค าไวยากรณ์" แกปั้ญหาการสะกดค า การ
เขียน และการอ่านได ้
 

   
- กิจกรรมประจ าเพื่อระบุประโยคง่าย ๆ โดยใช:้ 
- เคร่ืองหมายวรรคตอน: จุดและตวัพิมพใ์หญ่ 
- ค าถาม: เราก าลงัพูดถึงอะไร เราพูดอะไรเก่ียวกบัเร่ือง
น้ี?  
 
- การอ่านออกเสียงให้เขา้ใจถึงความหมายในส่ิงเดียวกนั 
 
- กิจกรรมการใช ้การเรียงล าดบั การจ าแนกประโยค 
กลุ่มค าเพ่ือเรียนรู้ที่จะเขา้ใจประโยค 
- กิจกรรมการเขียน, เกม, การจดจ าชนิดของค า, สร้าง
กลุ่มค านาม, ประโยคง่าย ๆ, ใชก้รรมในหลากหลาย
รูปแบบ, ใชส่้วนขยายกริยาที่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
- แบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทั้งการพูดและเขียนเป็นประจ า
และท าซ ้าๆ และการน ามาใชเ้พื่อช่วยให้กลไกที่เรียนรู้
เป็นไปโดยอตัโนมตัิ 

เร่ิมเช่ียวชาญหลักไวยากรณ์พื้นฐานของการสะกดค า 
เข้าใจ 
- การท างานของกลุ่มค านามในประโยค 
- แนวคิดของ "ความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง” (chaine 
d’accord) ของค าน าหนา้นาม / ค านาม / ค าคุณศพัท ์
(เอกพจน์ / พหูพจน์; เพศชาย / เพศหญิง) 
 
ใช้ 
- การเติมตวับ่งช้ีความสัมพนัธ์ (accord) ในค านามและ
ค าคุณศพัทบ์อกคณุลกัษณะ: จ านวน (-s) และเพศ (-e)  
- รูปพหูพจน์แบบต่างๆ (-ail / -aux; -al / -aux ...)  

 
- กิจกรรมประจ าเพ่ือการสังเกต การใช้ การจดั
โครงสร้าง และการก าหนดกฎเกณฑจ์ากส่ิงที่ตายตวั  
(accord, การผนักริยา) 
- การพฒันาเคร่ืองมอืส่วนบุคคลและส่วนรวม: แผ่น
งานที่เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปี โปสเตอร์ ฯลฯ ; 
- แลกเปลี่ยนหรืออภิปรายเก่ียวกบังานที่ท าเพื่อสร้าง
ความตระหนกัในการสะกดค า 
- การขยายบทเรียนไวยากรณ์และการสะกดค าผ่าน
กิจกรรมการเขียน 
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- รูปของเพศหญิงของค านาม (lecteur/ lectrice…) และ
ค าคุณศพัท ์( joyeux/joyeuse…)  
 
- ระบุความสัมพนัธ์ของประธาน-กริยา  (การระบุใน
ประโยคบอกเล่า) 
- ระบุส่วนหัว (รากศพัท)์และส่วนหาง (การกระจาย) 
ของกริยา 
- คน้หารูปที่ยงัไม่กระจาย (infinitive) ของกริยา 
 
- จดจ า ปัจจุบนักาล  อดีตกาลที่ด าเนินอยู ่(imparfait)  
อนาคตกาล อดีตกาล ของกริยาต่าง คือ 
- กริยา être (เป็น, อยู,่ คือ) และ avoir (มี)   
- กริยากลุ่มที่ 1 
- กริยากลุ่มที่ 3 (faire ท า, allerไป, dire พูด, venir มา, 
pouvoir สามารถ, voir ดู, vouloir ตอ้งการ, prendre เอา, 
รับ) 

- การฝึกเขียนตามค าบอกทุกวนั: ช่วยให้จดจ่ออยูก่บั
การคิดเชิงตรรกะและระมดัระวงัการสะกดค า  และใช้
ทกัษะเฉพาะต่างๆ ที่ครูระบุและประกาศ 
- การเขียนตามค าบอกรูปแบบต่างๆ: การเขียนตามค า
บอกดว้ยตนเอง การเขียนค าหรือประโยคตามค าบอกที่
เตรียมไว ้การเขียนตามค าบอกที่ให้นกัเรียนออก
ความเห็น (dictée raisonnée) ฯลฯ   
 
- ผลดักนัตรวจแกไ้ขโดยการจบัคู่ หรือจบักลุ่ม 
(สนบัสนุนความถกูตอ้งในการเลือก) 
 
- กิจกรรมเปลี่ยนกาลในประโยค 
 
- การพฒันาแบบกา้วหนา้ของ "ตารางผนักริยา" 
 
- สถานการณ์ในการแกปั้ญหาการสะกดค าและเหตุผล
ในการเลือก 

 
การสอนไขว้วิชา หรือบูรณาการ (Cross curricular teaching)  
การฝึกใช้ภาษาทั้งการพูดและการเขียน เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนในทุกชั้นเรียนและทุกช่วงเวลาของชีวิตที่อยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่น การฝึกฝนจริงเกิดจากการท าซ ้าๆ กิจกรรมการพูด การอ่าน และการเขียนไดถู้กรวมเขา้ไวใ้นทุกบทเรียน
ในแต่ละวนั 
 
ภาษาพูดมีการพฒันาในการไดแ้ลกเปลี่ยน การโตว้าที (เก่ียวกบัขอ้ความหรือรูปภาพ) ในรายงาน ในการอภิปรายที่มี
การควบคุม (เช่ือมโยงกบัการศึกษาดา้นศีลธรรมและพลเมือง) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถใช้ในวิชาพลศึกษาและ
กีฬาซ่ึงตอ้งใชค้ าศพัทท์ี่เหมาะสมและชดัเจน เพื่ออธิบายการกระท าและเพื่อส่ือสารกนัระหว่างคู่เล่น 
 
การสอนหรือการเรียนรู้ใด ๆ มกัจะให้อ่านและเขียน ในการอ่าน ส่ือสามารถประกอบดว้ยขอ้ความต่อเน่ือง หรือ
เอกสารที่ประกอบดว้ยขอ้ความและภาพประกอบที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลในส่ือดั้งเดิมหรือส่ือดิจิทลั ในการเขียน ตอ้งมี
วิชาการเขียนอยา่งนอ้ยหน่ึงวิชาต่อวนั (ร่างหัวขอ้เร่ืองและเขียนเรียงความ) 
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การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นโอกาสให้เปรียบเทียบการท างานของภาษานั้นกบัภาษาฝร่ังเศส และยงัเป็นการ
อธิบายทกัษะที่เป็นประโยชน์ในภาษาฝร่ังเศสดว้ย (การฟังเพ่ือท าความเขา้ใจ การเปรียบเทียบค าเพ่ือสรุปความหมาย 
เป็นตน้) 
 
ในช่วงชั้นที่ 3 โครงการระยะยาวที่ยากขึ้นอาจรวมการอ่าน การแสดงออกทางวาจาและ / หรือการเขียน กิจกรรมการ
แสดงทางศิลปะและ / หรือการสอนอื่น ๆ  เขา้ดว้ยกนั: ตวัอย่างเช่น การเขียนโครงการที่มีการแกไ้ขขอ้ความรวมถึง
ภาพประกอบ โครงการพากยเ์สียง (เสียงพูดและเสียงร้อง) ของขอ้ความในภาษาฝร่ังเศสและภาษาที่เรียน, รายงาน
บนัทึก (ในรูปแบบต่างๆ: โปสเตอร์, รายงานหน้าชั้น ฯลฯ) ของการไปทศันศึกษา หรือการเดินทาง  (เช่น ออกไป
ทศันศึกษาดูส่ิงแวดลอ้มใกล้ๆโรงเรียน ที่เช่ือมโยงกบัการสอน “การตั้งค าถามกบัโลก” และ จากการคน้ควา้จาก
เอกสาร 
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ภาษาต่างประเทศ (หรือภาษาถิ่น)   
 

สมรรถนะที่มุ่งสอน สมรรถนะหลัก 
ฟังอย่างเข้าใจ 
ฟังและท าความเขา้ใจขอ้ความธรรมดาในชีวิตประจ าวนั ขอ้ความง่ายๆ ที่ครูอ่าน 

1,2 

แสดงออกอย่างต่อเน่ืองด้วยวาจา 
• โดยใชต้วัอยา่ง ท่องจ า บรรยาย อ่าน หรือเล่าเร่ืองราว   

1,2 

มีส่วนร่วมในการสนทนา 
•  เขา้ร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นง่ายๆ เพื่อให้คนอื่นรับฟัง 
    และเขา้ใจในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวนั 

1,2,3 

ค้นพบแง่มุมทางวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
• ระบุขอ้สังเกตหลกัทางวฒันธรรมบางประการในสภาพแวดลอ้มประจ าวนัของ

นกัเรียนในวยัเดียวกนัในประเทศหรือภูมิภาคที่ศึกษา 

1,2,3,5 

  

แนวทางจัดการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรม (Cultural approach) 
          ฐานสมรรถนะความรู้ สมรรถนะ และวฒันธรรม จะท าให้สามารถเขา้ถึงพ้ืนที่การเรียนรู้(โดเมน) "ความเข้าใจ
ในโลกและกิจกรรมของมนุษยชาติ"ไดอ้ยา่งเต็มเป่ียม ซ่ึงช่วยให้นกัเรียนเร่ิมสังเกตและเรียนรู้เก่ียว กบัขอ้เท็จจริงทาง
วฒันธรรมและพฒันาความรู้สึกละเอียดอ่อนและซาบซ้ึงต่อความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมได้ตั้งแต่เร่ิม
เรียนช่วงชั้นที่ 2 น้ี 
 
           การเขา้ถึงภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่นสามารถเป็นไปไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อพูดถึงตวัเองและโลกของ
ตนทั้งในชีวิตจริงและในจินตนาการ ดงันั้น จึงเสนอให้ครูสอนภาษาวิชาน้ี โดยยึดหัวขอ้หรือแก่น (theme) 3 หัวขอ้ 
ไดแ้ก่ ตวัเด็ก ห้องเรียนของเด็ก โลกรอบตวัของเด็ก : สภาพแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัและโลกในจินตนาการ ซ่ึงท า
ให้นกัเรียนสามารถเผชิญหนา้กบัการส่ือสารประเภทต่างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ ตามส่ิงที่เขารู้จกั 
 
         นักเรียนมองภาพองค์ประกอบทางวฒันธรรมออก เมื่อมองผ่านความเป็นไปไดใ้นบริบทของชีวิตในห้องเรียน 
กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า ศูนย์กลางความสนใจและรสนิยมตามวัยของพวกเขา งานประจ าต่างๆ ในระหว่างปี
การศึกษา และการเปิดรับสภาพแวดล้อมทางวตัถุและข้อสังเกตหลักทางวฒันธรรมที่ส าคัญของนักเรียนในวัย
เดียวกนัในประเทศหรือภูมิภาคที่ศึกษา 
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เราจะเห็นความกา้วหนา้ของนกัเรียน บนพ้ืนฐานของ 3 หัวขอ้ที่เสนอตลอดช่วงชั้น 
 

ตัวเด็กนักเรียน ช้ันเรียนของเด็ก โลกรอบตัวของเด็ก 
 
ตวัเอง, เส้ือผา้ 
ครอบครัว 
ตารางเวลาประจ าวนั 
ความเคยชินของเด็ก 
การเดินทางในแต่ละวนั 
การใชค้วามสัมพนัธ์ในโรงเรียน 
เวลา,ช่วงเวลาส าคญัของปีและของชีวิต 
อารมณ์, รสนิยม, ความรู้สึก 
องคป์ระกอบของค าอธิบายทางกายภาพ
และทางศีลธรรม 
 
 
 
 
 

 
ตวัอกัษร 
ตวัเลข 
จุดสังเกตเร่ืองเวลา 
สภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ 
พิธีกรรม 
กฏระเบียบในห้องเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬา 
งานอดิเรกทางศิลปะ  
มิตรภาพ 
 

 
บา้น, สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงและที่
เป็นรูปธรรม 
ชีวิตประจ าวนั, ร้านคา้, สถานที่
สาธารณะ 
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์หรือ
ทางวฒันธรรมใกลเ้คียง 
สัตวต์่างๆ 
นิทานและต านาน 
สัตวป์ระหลาด, นางฟ้า และขอ้มูล
อา้งอิงทางวฒันธรรมอื่นๆ จาก
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
บทอาขยาน, เพลงต่างๆ, 
วรรณกรรมเด็ก 
เมือง, ชนบท และภูมิประเทศบาง
แห่งที่มีลกัษณะเฉพาะ 
ธงและสกุลเงิน  
เทศกาลส าคญัและประเพณี  
ต ารับอาหาร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา 
 
ฟังอย่างเข้าใจ 
            การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเป็นการเปิดรับเสียงอื่น หรือค าอื่นๆ  เป็นสภาวะของจิตใจที่เกิดจาก
ความอยากรู้อยากเห็นและความกลา้หาญ เพราะหมายถึงการยอมรับที่จะไม่เขา้ใจ (ทุกอยา่ง) และที่จะแสดงออกอยา่ง
ไม่สมบูรณ์แบบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

เขา้ใจค าศพัทท์ี่คุน้เคยและส านวนทัว่ไปเก่ียวกบัตวัเอง ครอบครัว และสภาพแวดลอ้มที่เป็นรูปธรรม ในบริเวณ
ใกลเ้คียง  เมื่อผคู่สนทนาพูดชา้และชดัเจน          

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และเคร่ืองมือ
ส าหรับนักเรียน 

เขา้ใจค าแนะน าในชั้นเรียน 
ใชค้ าที่คุน้เคยสองสามค าและส านวนทัว่ไปบางค า 
ติดตามเร่ืองราวส้ัน ๆ ได ้ 
ท าตามค าแนะน าที่ส้ันและง่าย 
➢ รายการค าศพัทแ์ละส านวนง่าย ๆ ระดบั
ประถมศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์เฉพาะที่เป็น
รูปธรรม 
  

 กิจกรรมทางภาษาในบริบททางวฒันธรรมต่างๆ ที่ช้ีวดั
ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัความกงัวลของนกัเรียนในวยัน้ี โดย
ใชเ้คร่ืองมือดิจิทลั โดยการฟังการอ่าน  เพลงกลอ่มเด็ก 
หรือเพลงต่างๆ  โดยการดูการ์ตูน หรือภาพยนตร์
ส าหรับเด็กส้ันๆ ที่ตดัตอนมา   
ความเขา้ใจส่วนบุคคลต่อส่ือที่มีเสียง และการรวมกลุม่
เพ่ือระบุและฟ้ืนฟูความหมายที่ชดัเจน โดยสามารถใช้
ภาษาฝร่ังเศสไดห้ากจ าเป็น 
การระบุความแตกต่างง่ายๆ บางประการในการท างาน
ของภาษาพูด  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
         ในชั้นเตรียมประถม (CP) นักเรียนจะคน้พบและเรียนรู้การใช้ค าแนะน าในชั้นเรียน ค าที่คุน้เคยบางค าและ
ส านวนที่ใชก้นัทัว่ไป (การให้ก าลงัใจและแสดงความยินดี ช่ือ อาย ุการทกัทาย ค าสุภาพ) นกัเรียนติดตามเร่ืองราว
ส้ันๆ ที่เหมาะกบัวยัของเขาได้ ด้วยความช่วยเหลือที่เหมาะสมและค าแนะน าง่ายๆ (ปรบมือ ยืนขึ้น…) ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (CE1) นักเรียนจะเพ่ิมพูนความรู้โดยการเสริมค าศพัท์ : พวกเขาสามารถเขา้ใจไดป้ระมาณสิบ
ค าส่ัง ใชส้ านวนที่คุน้เคยและใชใ้นชีวิตประจ าวนั ตลอดจนขอ้ความง่ายๆ ที่บ่งบอกและอธิบายสภาพแวดลอ้มของ
ตวัเอง (เช่น ที่อยูอ่าศยั) พวกเขาสามารถปฏิบติัตาม 3 หรือ 4 ค าส่ังตามการเคลื่อนไหวร่างกายและท่าทาง และฟัง
เพลงที่เหมาะสมกบัวยัของพวกเขา 
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        ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (CE2) นกัเรียนจะสามารถแนะน าตวัเองหรือแนะน าคนอื่น ถามค าถามง่ายๆ กบัคน
อื่น เช่น  อาศยัอยูท่ี่ไหน ความสัมพนัธ์ของพวกเขา ส่ิงที่เป็นของพวกเขา   และสามารถตอบค าถามประเภท
เดียวกนัได ้นกัเรียนสามารถติดตามเร่ืองราวง่าย ๆ (เช่น บทกลอน เพลง นิทาน) โดยมีความช่วยเหลือที่เหมาะสม 

แสดงความรู้สึกเป็นค าพูดอย่างต่อเน่ือง 
           หน่ึงในความทา้ทายที่ส าคญัของการสอนและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่น คือการคน้หาความ
สมดุลระหว่างกิจกรรมการฝึกฝนและกิจกรรมการผลิต ซ่ึงสามารถท าเป็นเฉพาะบุคคลได้ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล 
วตัถุประสงค์ที่ตอ้งการ เหนือส่ิงอื่นใดคือ การพูดที่ปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ของการส่ือสาร ระดบัความเขา้ใจจะ
กา้วหนา้ขึ้นไดด้ว้ยการแกไ้ขที่เป็นทางการ  คือ จะตอ้งท าให้การพูดเป็นเร่ืองธรรมดาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้อง
เส่ียง ในขณะเดียวกนั ตอ้งสอนนกัเรียนว่าการพูดให้ผูอ้ื่นเขา้ใจจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์  การพูดจะตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุน ช่วยเหลือ และเคารพ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
₋ สามารถใชส้ านวนและประโยคง่ายๆ เพื่ออธิบายถึงตวัเอง บรรยายสถานที่อยูอ่าศยั และผูค้นรอบขา้ง        

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้และเคร่ืองมือ
ส าหรับนักเรียน 

พูดตามตัวอย่าง  
ใช้ส านวนหรือประโยคส้ันๆ ที่ใกลเ้คียงกบัตวัอย่างที่ได้
เรียนรู้เพื่ออธิบายตนเอง 
อ่านออกเสียงขอ้ความส้ัน ๆ อยา่งชดัแจง้ 
เล่าเร่ืองส้ันจากรูปภาพหรือตวัอยา่งที่เคยเห็นแลว้ 
➢รายการค าศพัท์ระดบัประถมเก่ียวกบัสถานที่อยู่อาศัย
และคนรอบขา้งของนกัเรียน 
➢โครงสร้างไวยากรณ์ของการอธิบายอย่างง่ายๆ 
(สถานที่  ช่องว่างผูค้น)         

กิจกรรมที่มุ่งสะทอ้นความหลากหลายของภาษาพูด 
กิจกรรมที่ให้ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่คลา้ยกบัสถานการณ์
ที่เคยเจอมาแลว้ นักเรียนวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
ของตนเองและของเพื่อนโดยตรงหรือจากการบนัทึกเสียง 
เพลงหรือบทอาขยาน และภาพวาดจากจากอนิทาน หรือ
ภาพยนตร์และเกมส์ส าหรับเด็ก  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
        ในชั้นเตรียมประถม นักเรียนตอ้งสามารถพูดตามตวัอย่างง่ายๆ ที่น ามาจากบทอาขยาน  เพลง หรือนิทาน และใช้
ส านวนหรือประโยคหน่ึงหรือสองประโยคที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ได้เ รียนรู้เพื่ออธิบายตนเอง (ช่ือ อายุ)    
ในชั้นประถม 1 นักเรียนมีความสามารถในการพูดขอ้ความส้ันๆ ที่ตดัตอนมา จากบทอาขยาน เพลง บทกลอน หรือ
นิทาน นกัเรียนสามารถแนะน าตวัเองไดเ้อง โดยบอกช่ือ นามสกุล อาย ุและที่อยูไ่ด ้ 
         ในชั้นประถม 2 นกัเรียนสามารถพูดวนัที่ บทอาขยานส้ัน ๆ เพลง บทกลอน หลงัการฝึกฝน นกัเรียนสามารถอ่าน
ออกเสียง  ขอ้ความส้ันๆ และเล่านิทานส้ันๆ ที่คุน้เคย โดยใชภ้าพสองสามภาพช่วย  
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มีส่วนร่วมในการสนทนา 
ในช่วงชั้นที่ 2 สถานการณ์ของการสนทนาในภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่นนั้นจะยากกว่าการแสดงออกอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยวาจา การสนทนาไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินอยา่งเป็นทางการ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
 ถามและตอบค าถามง่ายๆ เก่ียวกบัหัวขอ้ที่คุน้เคย หรือส่ิงที่ตอ้งการในทนัที  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

ทกัทาย 
แนะน าตวัเอง 
ถามข่าวคราวจากใครสักคนและตอบสนองและให้
ข่าวเก่ียวกบัพวกเขา 
บอกความตอ้งการพ้ืนฐาน 
ใชส้ านวนที่สุภาพ 
ตอบค าถามในหัวขอ้ที่คุน้เคย  
สะกดค าและช่ือที่คุน้เคย 
»รายการของค าศพัทพ้ื์นฐานในหัวขอ้ที่คุน้เคย 
»โครงสร้างไวยากรณ์ส าหรับการสนทนาง่ายๆ  
แบบค าถาม/ค าตอบ 
»สถานการณ์ของการส่ือสาร  

เกมสวมบทบาท 
การบนัทึกและฟังส่ิงที่พูด  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินการ
ปฏิบตัิภาษาของตนเอง 
การใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเมื่อท าโครงงานหรือกิจกรรมเก่ียวกบั
นิทานเด็ก บทอาขยาน เพลงและบทกลอน  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
          ในชั้นเตรียมประถม นกัเรียนเรียนรู้ที่จะท่องบทสนทนาพ้ืนฐานเป็นประจ าในชั้นเรียน ในชั้นประถม 1 พวก
เขาเร่ิมสนทนา ถามข่าวคราวและตอบสนอง พวกเขาเร่ิมใช้วลีที่สุภาพ  ในชั้นประถม2 นักเรียนจะสามารถมีส่วน
ร่วมในการสนทนาส้ันๆ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถน าค าศัพท์ที่ใช้แนะน าตวัเองและคนอื่นมาใช้  การใช้ส านวน
สุภาพ กล่าวค าขอโทษ สะกดค าง่ายๆ และชัดเจน และตอบค าถามสองสามขอ้เพื่อส่ือสารอย่างง่ายๆ หากคู่สนทนา
พูดชา้ๆ ชดัเจน และให้ความร่วมมือ 
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การสอนไขว้วิชาหรือบูรณาการ (Cross curricular teaching)  
          กิจกรรมทางภาษาในภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นเป็นโอกาสที่จะน าภาษาเป้าหมายมาเทียบเคียงกบัภาษา
ฝร่ังเศสหรือภาษาต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบการท างานของภาษา และเพ่ือให้สามารถสังเกตเพ่ือเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์พ้ืนฐาน 2-3 ประการ   เช่นในนิทานเด็ก เป็นตน้ 
         ในช่วงชั้นที่ 2 สามารถใช้ภาษาเป้าหมายได้ในทุกวิชาและโดยเฉพาะอย่างย่ิงในวิชาพลศึกษาและกีฬา เช่น 
เพื่อให้ค าแนะน าในการเล่นหรือการท างาน 
         การสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่นเป็นวิธีการให้พ้ืนที่ในการเรียนรู้วฒันธรรมและการฝึกอบรมดา้น
พลเมืองแก่นักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณาวิถีชีวิตในประเทศหรือภูมิภาคที่เก่ียวขอ้ง มรดกทางวฒันธรรม 
และโดยท าความเขา้ใจความแตกต่างดว้ยความอยากรู้ และความเคารพ  
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ศิลปศึกษา 
 

          ความรู้สึกซาบซ้ึงและรับรู้สุนทรียภาพทางศิลปะ เป็นวิธีการและเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ 
วิธีการหมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้กระตุน้ดว้ยการฝึกที่สัมพนัธ์กบัการรับรู้ผ่านรูปทรง รูปแบบ เช่นการฝึกฟัง
เสียง ฟังดนตรี มองงานศิลปะหรือมองภาพ วตัถุประสงค์เพราะกิจกรรมทั้งมวลบ่มเพาะให้จิตใจละเมียดละไม
อ่อนไหว และความสามารถในการแสดงออกของแต่ละคน การสอนศิลปะค านึงถึงเสียงและภาพที่เป็นส่วนหน่ึงของ
สภาพแวดลอ้มประจ าวนัของนกัเรียน เพื่อให้พฒันาทกัษะการฟัง มี”ดวงตา”ที่กระหายการเรียนรู้ จนท าให้เป็นผูร้อบ
รู้เก่ียวกบังานศิลปะในความงามอนัหลากหลาย  ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่การก่อเกิดบุคลิกภาพและความเป็นพลเมืองพฒันา
ปัญญาละเอียดอ่อน การเขา้ถึงคุณค่าของวฒันธรรมซ่ึงจ าเป็นต่อการใชชี้วิตในสังคม  
  
           การสอนวิชาน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับการท าโครงงานและยงัเช่ือมโยงกบัวิชาอื่นได้อย่างลงตวั ช่วยให้ดึง
สมรรถนะในตวันกัเรียนขึ้นมาให้มีพลงัมากขึ้น  เอื้อต่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการลกัษณะสหวิทยาการ แลว้ยงั
เปิดสู่โลกกวา้งของศิลปะสาขาอื่น เช่น สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ การเตน้ร า การละคร ... การศึกษาศิลปะเติมเต็มงาน
ของเด็กนกัเรียนให้มีมิติลุ่มลึกทางโครงสร้างและวฒันธรรม ดงันั้น วิชาศิลปะจึงดัง่รากฐานภายในโรงเรียน ดว้ยการ
กิจกรรมฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ศิลปะในชั้นเรียนสม ่าเสมอ เส้นทางการเรียนรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรมของนักเรียนแต่
ละคน ก็จะน าไปสู่พ้ืนที่กิจกรรมสามดา้นในชีวิตอนาคตต่อไป กล่าวคือ การพบปะสังสรรค ์การฝึกฝน และความรู้ 
 

 ทัศนศิลป์ 
             การสอนทัศนศิลป์ช่วยพฒันาศักยภาพโดยเฉพาะการประดิษฐ์ของนักเรียน  ในสถานการณ์ที่เอื้อให้เกิด
ความคิดเป็นตวัของตวัเอง ความคิดริเร่ิม และมุมมองเชิงวิจารณ์ เมื่อนกัเรียนคิดสร้างสรรค์ช้ินงานจากองค์ประกอบ
ของภาษาศิลปะ: รูปทรง พ้ืนที่ แสง สี วสัดุ ท่าทาง เคร่ืองสนับสนุน เคร่ืองมือ หรือเวลา ครูแนะให้นักเรียนลอง
ส ารวจกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางการฝึกปฏิบติัและทางการใชอ้า้งอิง: เช่น ภาพวาดลายเส้น วาดภาพดว้ยสี การท า ศิลปะ
จากการติดกระดาษสี  การสร้างแบบจ าลอง ประติมากรรม การประกอบขึ้นรูป การถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ การสร้างงาน
ดิจิทลั ... การท างานศิลปะเป็นพ้ืนที่พิเศษซ่ึงท าให้นกัเรียนพฒันาเคร่ืองมือท างานที่ละเอียดอ่อนและน่าสนใจ  เสริม
ศกัยภาพในการแสดงออกและการใชวิ้จารณญาณอีกดว้ย  ทกัษะประการหลงัน้ียงัช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ที่จะยอมรับ
ผูอ้ื่นและผลงานของผูอ้ื่น
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           ในช่วงชั้นที่ 2 การสอนวิชาศิลปะ ครูมุ่งต่อยอดพฒันาการที่ไดเ้ร่ิมในช่วงชั้นอนุบาลให้แข็งแรง ดา้น
การรับรู้สุนทรียภาพทางศิลปะดว้ยความรู้สึกละเอียดอ่อน ครูส่งเสริมให้นกัเรียนมีทั้งความรู้และวิธีการที่
ช่วยให้สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดภายในออกมากลัน่เป็นผลงาน เขา้ใจความแตกต่างในส่วนของ
ผลงานของผูอ้ื่น และแบ่งปันความรู้สึกร่วมในเชิงวฒันธรรม  ในการน้ี นกัเรียนพฒันาจากท่าทีที่มีตนเองเป็น
ศูนยก์ลางกวา้งออกไปสู่ผูอ้ื่น และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโลกของนกัเรียนกบัพ้ืนที่ทางศิลปะวฒันธรรม
สาธารณะ   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูฝึกให้เด็กนกัเรียนท าเป็นประจ า คือให้นกัเรียนลองคน้หาค าตอบจากมุม 
มองที่เป็นแบบฉบบัของนกัเรียนเอง คู่ขนานกบัการสังเกตและการเปรียบเทียบงานศิลปะ คน้หาขั้นตอน
กระบวนการของศิลปินผูส้ร้างงานนั้นๆ ไมไ่ดห้มายความว่าครูส่งเสริมให้เด็กลอกเลียนแบบผลงานศิลปะ 
แต่ให้สังเกตเพื่อบ่มเพาะการคน้ควา้ส ารวจเคร่ืองมือ ท่าทาง วสัดุ เพื่อให้ลองคิดและลองสร้างผลงานของ
ตวัเองเพื่อพฒันาความคิดประดิษฐ์สร้างสรรคแ์ละดวงตาที่กระหายอยากรู้อยากเห็น 
 
            ในช่วงชั้นน้ี ครูให้เด็กคิดท าโครงงานเด่ียวหรือเป็นทีม ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ แมจ้ะเป็นโครงงานในรูปแบบที่ธรรมดาเรียบง่ายที่สุด แต่ก็จะส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจ ความ
มุ่งมัน่ตั้งใจ ความคิดริเร่ิม บางคร้ังในระหว่างปี โครงงานสร้างผลงานทางศิลปะที่ประสบความส าเร็จ อาจ
น าไปจดันิทรรศการ  ซ่ึงนักเรียนจะไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผูเ้สพงานศิลปะ และของผูช้มงานศิลปะ  
พวกเขายงัเรียนรู้ที่จะเป็นผูช้มดว้ย ครูท าให้แน่ใจว่านกัเรียนสนุกกบัการแสดงผลงานศิลปะของตนและเป็น
ผูรั้บงานของเพ่ือนๆร่วมชั้น อีกทั้งยงัเป็นโอกาสในการพฒันาภาษาพูดในช่วงน าเสนออธิบายงานของตวัเอง  
โดยอาจเป็นในห้องเรียน ในพ้ืนที่ต่างๆในโรงเรียนที่จดัขึ้นเพ่ือการน้ี (แกลเลอรีขนาดเล็ก) หรือในพ้ืนที่อื่น
นอกโรงเรียน  
           
             สมรรถนะทั้งส่ีที่แสดงในตารางดา้นล่างน้ี เป็นสมรรถนะที่ครูมุ่งสอนทีละหัวขอ้  ไม่ต่อเน่ืองกนั 
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สมรรถนะทีมุ่่งสอน สมรรถนะหลัก 

ทดลอง ผลิต สร้าง  
- ใชภ้าษาทศันศิลป์อยา่งเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น วสัดุ 
ส่ิงสนบัสนุน สี.. 

- สังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากท่าทางของตนดว้ยเคร่ืองมือที่ใช ้
- ใชป้ระโยชน์จากการคน้พบโดยไม่ไดต้ั้งใจ  
- สามารถน าเสนอโลกแวดลอ้มตนเอง หรือโลกในจินตนาการดว้ยรูปแบบงาน
ศิลป์หลากหลาย  (ภาพวาด, ภาพตดัต่อกระดาษ (คอลลาจ), โมเดล, 
ประติมากรรม, ถ่ายภาพ... ) 

1, 2.4, 5  

 โครงงานศิลปะ  
- เคารพพ้ืนที่ที่ใช้เคร่ืองมือและวสัดุร่วมกนั 
- ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของผูร่้วมท าโครงงานซ่ึงครูก ากบั 
- ท างานในส่วนของตนเองจนเสร็จ  
- แสดงผลงานของตนโดยไม่เก็บสงวนไว ้ดูผลงานของผูอ้ื่น 

2, 3, 5  

แสดงออก วิเคราะห์ผลงานของตนเอง และของเพื่อน สร้างปฏสัิมพนัธ์กับศิลปิน เปิด
ใจกว้างรับงานของผู้อื่น  

- ออกไปพูดหนา้ห้องเพื่อแบ่งปันผลการคน้พบของตน และกล่าวถึงการคน้พบ
ผลงานของผูอ้ื่น  

- ก าหนดอารมณข์องคุณไดยิ้นและเคารพของคนอืน่ ๆ 
- วิจารณ์งานศิลปะ โดยสามารถใชภ้าษาทางทศันศิลป์ระบุองคป์ระกอบในงาน
ศิลป์: สี รูปทรง วสัดุ ส่ิงสนบัสนุน ... 

1, 3 

เข้าใจความ   น าเสนอตนเอง ในมิติด้านวัฒนธรรม มีความรับรู้ที่ละเอยีดอ่อนซาบซึ้ง
ต่อค าถามเกี่ยวกับศิลปะ 

- รู้จกัเลือกภาพศิลปะที่ตนพบเห็น เป็นประสบการณ์แรกที่เช่ือมโยงนกัเรียน
ระหว่างโลกทศัน์ที่นกัเรียนเห็นกบัวฒันธรรมทางศิลปะ 

- แสดงอารมณ์ความรู้สึกเมื่อพบเห็นงานศิลปะ แสดงความสนใจเมื่อไดส้ัมผสั
โดยตรงกบังานศิลปะ 

- บรรยายความรู้สึกของตน เมื่อเห็นและรู้จกัผลงานศิลปะช้ินเอก แสดงความสนใจ
เมื่อไดม้ีโอกาสเห็นผลงานศิลปะดว้ยตวัเอง  

- รู้จกัผลงานศิลปะที่เป็นมรดกของชาติและของโลก ประเภทและยคุสมยั
หลากหลาย 

- เปิดรับความหลากหลายของแนวปฏิบตัิและวฒันธรรมทางศิลปะ   

1, 3, 5 
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             ทกัษะเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาและจดัการ โดยเร่ิมจากสามค าถามส าคญั ใกลเ้คียงกบัความนึกคิดใน
โลกของเด็กเพื่อให้นกัเรียนค่อยๆพฒันาการเรียนรู้ดา้นศิลปะ : การน าเสนอเก่ียวกบัโลก การแสดงออกถึง
อารมณ์และความรู้สึก  การบรรยายและประจกัษ์พยานผ่านภาพ: 

 
• ระหว่างอายหุกถึงเกา้ขวบ ครูส่งเสริมให้เด็ก ๆใชเ้วลาสร้างผลงานดว้ยความปรารถนาที่จะน าเสนอโลก
ที่อยู่รอบตวัเด็ก  ค่อยๆ เขาตระหนักถึงช่องว่างระหว่างส่ิงที่เขาเห็น ส่ิงที่เขาสร้างขึ้น และส่ิงที่ผูช้มเห็น
และรับรู้ (ช่วงเวลาที่นักเรียนคิดว่าไม่รู้ว่าจะวาดอย่างไร) การท าให้เขาเก็บความรู้สึกนึกคิดนั้นมาจบัตาดู
ความทา้ทายคือการน าเสนอในรูปแบบหลากหลาย  มากกว่าการน าเสนอรูปแบบที่เด็กคิดว่าถูกตอ้ง เพราะ
การน าเสนอนั้นคลา้ยกบัส่ิงที่เขาเห็นหรือส่ิงที่เป็นมาตรฐานทัว่ไป 
• ในวยัน้ี เด็กๆสร้างสรรคผ์ลงานจากความกลวั ความฝัน ความทรงจ า อารมณ์ของเขา... เขามีความสุขกบั
การประดิษฐ์รูปแบบจินตภาพ โลกต่างๆ ภาษาในจินตนาการ ความทา้ทายคือการให้เขาทดลองเล่นกับ
ผลกระทบของสี วสัดุ ส่ิงที่ช่วยสนับสนุนการสร้างงาน… จนกระทั่งนักเรียนแยกตัวเองออกจากการ
เลียนแบบโลกที่มองเห็นได ้นกัเรียนจะค่อยๆเปิดใจกวา้งและอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบับทบาทหลากหลาย
ที่ศิลปะจะท าได ้ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบัการใช้สัญลักษณ์ กบัการแสดงออกของอารมณ์ส่วนบุคคลหรือ
หมู่คณะ หรือแมแ้ต่การยืนยนัตวัตนของคนๆหน่ึง  (ความแตกต่าง ความแปลกไม่เหมือนใคร ) 
• ทา้ยที่สุด ระหว่างอายหุกถึงเกา้ขวบ บ่อยคร้ัง เด็ก ๆ มกัจะเล่าเร่ืองโลกที่เขาคิดสร้างขึ้นมา และบอกเล่า
เก่ียวกบัตนผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน  เขาค่อยๆ ตระหนักถึงความส าคญัของการเก็บรักษาความรู้สึกนึก
คิดนั้นไวแ้ลว้น ามาเล่าใหม่เป็นประจกัษ์พยานถึงสถานการณ์ที่เขาประสบเพียงล าพงัหรือประสบร่วมกบั
เพื่อน ความทา้ทายคือการเปิดให้เขาดูภาพต่างๆ แลว้น าให้เขามีวิธีแปลงภาพนั้นเป็นผลงาน ท าให้เขาเป็น
นกัเขียนแต่งแตม้ภาพจากมุมมองของเขา  

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 

รับรู้และแสดงผลงานทศันศิลป์ประเภทต่างๆ เด่ียวหรือรวม 
- สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ที่มีลกัษณะหลากหลายและน าเสนอให้คนเห็น  

แบบเด่ียวหรือเป็นหมู่คณะ 
- ตอบขอ้ซกัถามอยา่งสร้างสรรค์เมื่อท าโครงงานเด่ียวหรือหมู่ 
- แสดงความร่วมมือกบัโครงงานศิลปะ  
- อธิบายผลงานของตวัเองในแง่ศิลปะได ้อธิบายผลงานของเพื่อนๆได ้ 
-     เปรียบเทียบผลงานศิลปะช้ินเอกไดใ้นระดบัหน่ึง 
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         ความรู้และสมรรถนะที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมเรียนรู้  

และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 
ความเข้าใจโลก 

- ใชก้ารวาดภาพดว้ยวิธีการหลากหลายมา
เป็นวิธีการแสดงความรู้สึก  
- ใชเ้คร่ืองมือวาดภาพที่หลากหลาย รวมถึง
เคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อน าเสนองานศิลปะ 
  
- ค านึงถึงอิทธิพลของอุปกรณ์ เคร่ืองมอื การ
สนบัสนุน วสัดุ ท่าทางในการวาดจากมุมมอง
มิติเดียวหรือสองและสามมิติ  
  
- รู้จกัรูปแบบศิลปะต่างๆ ของการเป็น
ตวัแทนของโลก ผลงานร่วมสมยัและในอดีต 
ในทวีปตะวนัตกและนอกทวีปตะวนัตก  

- ให้เด็กส ารวจสภาพแวดลอ้มทางภาพที่มองเห็นเพื่อ
รับรู้ถึงการมีอยู่ของภาพวาด และวิธีการหลากหลาย
ที่ใชใ้นการวาดภาพ  
- แสดงสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโดยการวาดภาพ 
(sketchbook)  
- ถ่ายภาพโดยเปลี่ยนแปลงมุมมองและกรอบภาพ 
- ลองคิดว่าจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรในเชิง
ปริมาณ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสร้างแบบจ าลอง  
- ส ารวจเคร่ืองมือและอุปกรณ์หรือวสัดุสนับสนุนที่
รู้จกั รวมถึงเคร่ืองมือดิจิทลั  
- ลองสร้างงานจากภาพฉากหรือวิวที่เคยเห็นเคย
ส ารวจ  บนัทึกร่องรอยหรือบอกเล่าสังเกตการณ์  
– เช่ือมโยงการสังเกตผลงานทัศนศิลป์กับภาพที่
นักเรียนเห็นประจ าวัน (ภาพในวารสาร ผลงาน
ศิลปะที่เป็นมรดกของชาติห่างไกล อัลบัมเร่ืองราว
สมยัวยัเยาว ์ 
– เปรียบเทียบและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างงาน
ศิลปะที่เป็นงานทศันศิลป์ประเภทเดียวกนัหรือเป็น
งานที่มีเน้ือหา-แกนเร่ืองเดียวกัน ในแง่ที่ เก่ียวกับ
รูปทรง พ้ืนที่ แสง สี วสัดุ ท่าทาง อุปกรณ์ที่ใช้สนบั 
สนุน   
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การแสดงอารมณ์ 

 Exprim  
- แสดงความอ่อนไหวและจินตนาการโดยยึดเอา
องคป์ระกอบของภาษาทศันศิลป์ 
  
  
- ทดลองอิทธิพลของสี วสัดุ ส่ิงสนบัสนุน..โดยการ
ส ารวจการจดัองคป์ระกอบงานทศันศิลป์ 
  
- แสดงอารมณ์และการรับรู้ละเอียดอ่อนโดย
เปรียบเทียบการรับรู้กบัความรู้สึกของนักเรียนคน
อื่น 

 
- ก าหนดวสัดุและส่ิงของที่พบเห็นใน
สภาพแวดลอ้มประจ าวนั ในการสร้างงานกบัเพื่อน 
ในการน าเสนอช้ินงานที่พบในชั้นเรียน  
- ท างานศิลปะโดยลองพลิกแพลงรูปแบบ (ส่ิง
สนบัสนุน วสัดุ ส่วนประกอบ...) เล่นกบัสี (ผสมสี  
ไล่ระดับสี สีตัดกันให้แตกต่าง... ) ลองเก่ียวกับ
วัสดุและวัตถุ เช่นวาดด้วยสีหนาๆ สีเหลวบาง  
หรือโดยไม่ตอ้งวาดภาพก่อน ใช้ปะซ้อนกระดาษ
และรูปภาพ  สร้างแบบจ าลอง ลองขุดส ารวจดู
ปริมาณ ...    
- ส ารวจความเป็นไปไดข้องการประกอบหรือการ
สร้างแบบจ าลอง (ดว้ยกระดาษแข็ง, ไม,้ ดินเหนียว 
... )  พิจารณาความแข็งแกร่ง ความอ่อนนุ่มยืดหยุ่น 
ลองดึงดูด้วยท่าทางที่คุ ้นเคย  สร้างแบบจ าลอง , 
การขุด, การผลกั, การดึง, การทรงตวั, การติดกาว 
... 
- สังเกต ทดลองตามหลักการของการจัดองค์กร
และองค์ประกอบงานทัศนศิลป์  การท าซ ้ า การ
สลับ การซ้อนทับ การแนะน า  ความเข้มข้น การ
กระจายตวั ความสมดุล ... 
-  ลองวาดภาพขึ้ นมาจากการสังเกต และลอง
ประดิษฐ์คิดสร้างงานศิลปะ ใช้ประโยชน์จากเส้น
และการทบัซ้อนกนั (เคร่ืองมือกราฟิก ชอล์ก หมึก 
ฯลฯ)  
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การเล่าเร่ืองและบันทึกประจักษพยานด้วยภาพ 

- ใชส้ร้างงานทศันศิลป์เพื่อบอกเล่าเร่ือง ให้ภาพ
เป็นพยานของเร่ืองราวที่เกิด 

 -แปลงหรือปรับโครงสร้างของภาพหรือวตัถุ 
- เช่ือมโยงขอ้ความและรูปภาพเพื่อจุดประสงค์
ในการบรรยายและสร้างสรรค์ 

เล่าเร่ืองที่เกิดจริงหรือแต่งขึ้น บนรูปวาด อาจเป็น
การจดัวางหรือเรียงภาพที่เคยรู้จกั หรือแยกช้ินส่วน 
หรือเช่ือมโยงภาพจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
-ดดัแปลงเร่ืองราวลงบนภาพ โดยลองหลกัการจัด
หลากหลายแบบ (ท าซ ้ าๆ สลับซ้อนกัน , ท าให้
เขม้ขน้ กระจายตวั ท าให้สมดุล) 
- ปรับเปลี่ยนภาพที่มีอยู่แลว้ พิจารณาดูว่าจะเปลี่ยน
ความหมายของภาพอยา่งไร 
- สังเกตสภาพแวดล้อมของคุณโดยใช้อุปกรณ์ที่
เปลี่ยนการรับรู้ (แว่นตาสี เลนส์ แว่นขยาย ฯลฯ) 
- ส ารวจในสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ในส่ือ ใน
ห้องสมุดส่ือ การเช่ือมโยงระหว่างเร่ืองราวและภาพ 
-สืบค้นว่าผลงานศิลปะเป็นร่องรอยหรือประจกัษ์
พยานของขอ้เท็จจริงใน ที่ไดรั้บการกูกลบัคืนด้วย
วิธีที่ ซ่ือสัตย์ไม่บิดเบือนความจริงไม่มากก็น้อย 
(บนัทึกการเดินทางของอดีตและปัจจุบนั รูปป้ัน...) 
หรือเวกเตอร์ของเร่ืองราว เล่าสืบทอดกันมาหรือ
ประดิษฐ์ขึ้น 
- สร้างผลงานที่อยูไ่ดย้าวนานหรือชั่วคราวให้เป็นที่
รับรู้ดว้ยส่ือต่างๆ เช่น ผนังโรงเรียน พ้ืนที่กลางแจง้ 
บล็อก...  
  

         
            ในช่วงชั้นที่ 2 น้ี ทุกๆปี แต่ละชั้นเรียน หัวขอ้หรือ Theme จะไดรั้บการก าหนดขึ้น เพ่ือให้ครูออก 
แบบโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงอาจเป็นงานแยก หรืองานสัมพนัธ์กบัวิชาอื่นในชั้น  โดยมีการติดตาม
ผลลพัธ์ซ่ึงอาจน าจดัท าซ ้าในโครงการใหม่ๆ ในวิชาต่างๆให้แน่ใจว่าเกิดพฒันาการในตวัเด็ก ครูยึดหลกัการ
จดัการเรียนการสอนเน้นไปที่โลกของเด็ก  โดยธรรมชาติของเด็กซ่ึงย่อมอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัภาพที่
ปรากฏให้เห็นในสภาพแวดลอ้มประจ าวนั (ภาพจากการโฆษณา ภาพของงานมรดกศิลป์ อลับั้มในวยัเยาว ์
ฯลฯ) ทั้งน้ี เด็กๆจะค่อยพฒันาความสนใจองคป์ระกอบของภาษาทศันศิลป์และศิลปวฒันธรรมในสังคม  เขา
จะเขา้ใจว่ามีความเช่ือมโยงกนัระหว่างการสร้างสรรค์กบัการรับรู้ผลงานที่สร้างขึ้นเสมอ และตระหนักใน
หลกัการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั นั่นคือ การกระท าสัมพนัธ์กบัการมองเห็นอย่างแยกกนัไม่ออก เช่น เสียง
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(ดนตรี) และการไดยิ้นเสียง การเขียน (งานวรรณกรรม) และการอ่าน ในขณะเดียวกนั ครูยงัใส่ใจในการ
ประดิษฐ์ผลงานของนักเรียน ซ่ึงครูอาจไดเ้ห็นผลงานในลกัษณะนวตักรรมที่ไม่คาดคิดมาก่อน ในแง่ที่ว่า
ผลงานน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบของการสอนของครู แต่เกิดขึ้นมาจากผลที่ครูตั้งใจจดัการเรียนรู้ให้เด็ก 
           
          การประเมินมุ่งพฒันานกัเรียน (Formative evaluation) เป็นหลกั ดว้ยว่าการฝึกในวิชาศิลปะ ตั้งอยู่บน
ฐานของการหนุนเสริมให้เด็กๆหาค าตอบที่หลากหลาย   ครูคอยสังเกตการฝึกปฏิบตัิของนกัเรียน พร้อมกบั
พูดคุยเพื่อสร้างคุณค่าและให้ก าลงัใจลูกศิษย ์

 

 

การสอนไขว้วิชา หรือบูรณาการ (Cross curricular teaching)  
 

               วิชาทัศนศิลป์ในช่วงชั้นที่ 2 สามารถผนวกรวมเข้ากับวิชาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย  เพื่อรวมทักษะและ
ถ่ายทอดศาสตร์ภายในกรอบของโครงการสอนแบบสหวิทยาการ  การสอนวิชาทศันศิลป์จะน ามาใช้ให้เห็น
ผลดีเป็นพิเศษ ก็เพื่อทดลองด าเนินโครงงาน ซ่ึงจะเปิดให้เห็นความแตกต่างของนักเรียนและการรับรู้เร่ืองราว
และงานศิลปะดว้ยความรู้สึกละเอียดอ่อน 

                การลองฝึกสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สามารถเช่ือมโยงกับการรังสรรค์วรรณกรรม ต่างก็ส่งเสริม
พฒันาการความคิดประดิษฐ์ในวยัที่เด็กยงัมีรสนิยมชอบเล่นและจินตนาการ ในช่วงชั้นน้ี นักเรียนไดจ้ดั
โครงสร้างการเรียนรู้ในตนเอง ส าคญัมากกว่าการท าให้เด็กท างานจนบรรลุผลส าเร็จในขั้นสุดทา้ย ครูควร
ให้ความส าคญักบัการสืบเสาะคน้หา กบัการส ารวจซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในช่วงชั้นน้ี เช่นเดียวกบั
งานเขียนซ่ึงอยูร่ะหว่างที่เด็กฝึกนั้นเป็นงานที่มีคุณค่าดีงามในตวัเสมอ โดยที่งานเขียนมีลกัษณะเป็นงานที่คง
อยู ่ให้เด็กน ามาปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม หรือลบออกได ้ ไม่เหมือนภาษาพูดหรือดนตรี ในทั้งสองกรณีน้ี ครูควร
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กเด่ียว แต่ละคนในห้องเรียน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเด็ก โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในระหว่างการวิพากษ์เก่ียวกบัผลงานของนกัเรียน เช่นผลงานศิลปะ บทกวี หรือวิจารณ์งานวรรณกรรม ใน
ทัศนศิลป์เช่นเดียวกับวรรณคดี  นักเรียนได้ประโยชน์ย่ิงกับการได้สร้างผลงาน คุณค่าอยู่ที่นักเรียนได้
น าเสนองาน และค่อยๆตระหนกัถึงความส าคญัของผูเ้สพงาน ผูอ้่าน หรือผูช้ม  

                การพฒันาสมรรถนะจากการฝึกสร้างงานในหัวขอ้หรือ theme ช่วยสร้างความเช่ือมโยงระหว่างการ
สอนวิชาทศันศิลป์และการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชา “การตั้งค าถามกบัโลก" ) ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่ที่ขั้นตอน
กระบวนการสืบเสาะค้นหาและคิดไตร่ตรอง  ในทั้งสองกรณี การสอนของครูจะใช้วิธีเปิดข้อเสนอ
สถานการณ์ปัญหา ตั้งวตัถุประสงค์ที่ให้นกัเรียนสร้างประสบการณ์ที่น าไปสู่ความรู้  อย่างไรก็ตาม ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะคน้หามกัมุ่งเป้าไปที่การแกปั้ญหาเฉพาะ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของวิชา
ศิลปะ เป็นเร่ืองเก่ียวกับการวางนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ของการลองส ารวจแบบเปิด ไม่ได้มุ่งสู่การ
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แกปั้ญหา แต่ทว่าให้น าไปสู่ทางออกหลายๆทาง อย่างไรก็ตาม การรังสรรค์งานศิลปะมีความเก่ียวขอ้งกบั
การฝึกสมรรถนะ และการใช้แนวคิด เช่น การวดัหรือรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงนักเรียนจะไดรั้บการพฒันาดว้ย
ศาสตร์ร่วมกบัวิชาคณิตศาสตร์    

           การตั้ งหัวข้อ หรือ Theme ในห้องเรียนหรือชั้ นเรียน เปิดให้ครูวิชาต่างๆสอนเช่ือมโยงกันได้  
ยกตวัอย่างเช่น เป็นที่ชัดเจนว่า ครูน า หัวขอ้ “ความเขา้ในโลก” ไปสอนไดใ้นวิชา  " การตั้งค าถามกบัโลก”  
และวิชา พลศึกษาและกีฬา ในสถานการณ์ที่ผสมผสานความสัมพนัธ์และรวมประสบการณ์ที่มนุษย์เคย
ประสบ คน้พบมา ในสถานที่ที่มีความซบัซ้อน ฯลฯ   

           หัวขอ้ “การเล่าเร่ืองและประจกัษ์พยานผ่านรูปภาพ” สามารถเช่ือมโยงกบัการสอนการอ่าน หรือการ
สอนภาษาร่วมสมยั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงโดยการส ารวจความสัมพนัธ์ที่หลากหลายระหว่างขอ้ความและรูปภาพ 
หัวขอ้ที่ช่ือว่า "การแสดงออกของอารมณ์" มาจากการอ่านนิทานและการคน้พบต านานเก่ียวกบัผูส้ร้าง (เมือง
หรือส่ิงต่างๆ)  เพื่อให้นักเรียนให้ความสนใจกับอารมณ์ของเขา  และสามารถแสดงออกผ่านผลงาน
ทศันศิลป์          
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ดนตรีศึกษา 
  
             วิชาดนตรีศึกษาพฒันาสมรรถนะสองดา้นหลกั ซ่ึงเป็นโครงสร้างตลอดเส้นทางการพฒันานักเรียน
จนถึงช่วงชั้นที่ 4 ไดแ้ก ่การรับรู้และการผลิต โดยค านึงถึงการรับรู้ดว้ยความรู้สึกละเอียดอ่อน และความสุข
ในการเล่นดนตรี เช่นเดียวกับการฟังเพลง “ดนตรีศึกษา”ให้ความรู้ด้านวฒันธรรมและเทคนิคที่จ าเป็น
ส าหรับการพฒันาทกัษะการฟังและการแสดงออก   
             เสียงมีบทบาทส าคญัในการฝึกฝนดนตรีในห้องเรียน เป็นเสมือน”ตวัเช่ือม”ที่ใกลต้วัที่สุดส าหรับ
การท าให้เกิดดนตรี เหมาะอยา่งย่ิงส าหรับงานสร้างสรรคแ์ละตีความดนตรีในสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
ในท านองเดียวกนั การเคลื่อนไหวของร่างกายคลอไปกบัดนตรี ก่อให้เกิดความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ  
เมื่อส้ินสุดรอบที่ 2 นกัเรียนจะไดรั้บชุดประสบการณ์ ความรู้ที่จะน าไปสร้างงานดนตรี และเขา้ใจหมุดหมาย
ทางวฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของการฝึกดนตรีและศิลปะต่อไปในช่วงชั้นที่ 3 
 

สมรรถนะทีมุ่่งสอน สมรรถนะหลัก 
ร้องเพลง 

- ร้องท านองง่ายๆดว้ยโทนเสียงที่ถูกตอ้ง ร้องเพลงเด็กสัมผสั หรือเพลงใน
ท่วงท านองเลียนแบบ 

- ตีความเพลงที่มีความหมายดว้ยความเขา้ใจในอารมณ์ของเพลง 

1.4, 5 

ฟัง และเปรียบเทยีบ 
- อธิบายและเปรียบเทียบองคป์ระกอบของเสียง  
- เปรียบเทียบเพลงและระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง 

1.1, 1.4, 3, 5 
  

ส ารวจและจินตนาการ 
- ลองจินตนาการการน าเสนอเพลงในรูปแบบกราฟิกหรือรูปทรงของเพลง 
- ลองคิดแต่งระบบจดัการง่ายๆจากองคป์ระกอบเสียงที่แตกต่าง  

1.4, 5 

แลกเปลีย่น แบ่งปัน 
- แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของตนและเล่าว่าชอบเพลงใด 
- รับฟังและเคารพความคิดเห็นและการรู้สึกอ่อนไหวของผูอ้ื่น 

1.1, 3, 5 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
• ทดลองกบัเสียงพูดและเสียงร้องเพลง ส ารวจระดบัเสียงต่างๆ ลองท าเสียงระดบัและแบบต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ในใชแ้สดงออก           

• รู้และปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพื่อการฟังที่มีสมาธิและแม่นย า           
• ลองนึกภาพการจดัแต่งเพลงง่ายๆ  สร้างเสียงดนตรีขึ้นมาและควบคมุเสียงที่ตามมา            
• แสดงความรู้สึกเลียดอ่อนไหว และฝึกวิจารณ์การร้องหรือเล่นดนตรีของผูอ้ื่น โดยเคารพรสนิยม

และมุมมองของทุกคน           
ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 

 และเคร่ืองมือส าหรับนักเรียน 
ร้องเพลง 

• สร้างรูปแบบที่ไพเราะและเป็นจงัหวะ 
• ขบัร้องท านองง่ายๆ ดว้ยโทนเสียงที่ถูกตอ้ง 
• ร้องเพลงคลอ้งจอง ร้องเพลงเลียนแบบ 
• ร้องเพลงดว้ยการตีความเพลงให้ส่ือความหมาย 

(การใชถ้อ้ยค า การตีความบทเพลง) โดยเคารพ
บทเพลง 

• ขยบัร่างกายเพื่อส่ือการตีความหมายของเพลง 
• เสียงร้องหลกั: เสียงที่พูด/เสียงที่ร้อง สูง 

ต ่า          
• องคป์ระกอบของการผลิตเสียง : การหายใจ การ

เปล่งเสียง ท่าทางของร่างกาย          
• โนต้เพลงที่หลากหลายและเพลงกล่อมเด็ก         
• องคป์ระกอบของค าศพัทเ์ก่ียวกบัการใช้

เสียงดนตรี: ดงั, นุ่ม, สูง, ลึก, เท็จ, ยตุิธรรม 
ฯลฯ           

• ลองเล่นใชเ้สียงต่างๆ ให้รู้ว่าเป็นไปไดต้่างๆ
ของใชเ้สียงแบบต่างๆ 

• คน้หาความถูกตอ้งในการตีความ 
• ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยเลียนแบบผูใ้ดผู้
หน่ึง 

• การเคลื่อนไหวร่างกายอยา่งเป็นธรรมชาติเมื่อ
ร้องเพลง 

ฟังเปรียบเทียบ 
อธิบายและเปรียบเทียบองค์ประกอบเสียง ระบุองค์ 
ประกอบทัว่ไปและองคป์ระกอบที่ตดักนั 
ระบุการจัดท่วงท านองเพลงพ้ืนฐาน: การเกิดซ ้ าของ
ท านอง, จงัหวะ, ธีม ฯลฯ 

การระบุ  ลักษณะเฉพาะ การเรียงล าดับองค์  
ประกอบที่รับรู้ในระหว่างการฟังเปรียบเทียบของ
เพลงส้ันๆ 
การน าเสนอกราฟิก (โน้ตเพลง) และเส้นทางของ
ดนตรี  
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เปรียบเทียบเพลงและระบุความเหมือนและความ
แตกต่าง 
➢ศพัทเ์บื้องตน้เพ่ืออธิบายดนตรี: เสียงต ่า, ระดบั

เสียง, รูปแบบที่เรียบง่าย, ความเขม้ขน้,จงัหวะ         
➢บทประพันธ์เพลงที่ เป็นมรดกอันย่ิงใหญ่ของ

มนุษย ์        
➢เร่ืองราวเก่ียวกับดนตรีง่าย ๆ ในพ้ืนที่และกาล 

เวลา         

  
  

ส ารวจและจินตนาการ 
ทดลองกับพารามิเตอร์ของเสียง: ความเข้มข้น 
ระดบัเสียง เสียงต ่า ระยะเวลา  
ลองจินตนาการนึกภาพการแสดงดนตรีหรือการ
แสดงทางร่างกาย 
ประดิษฐ์องค์กรที่เรียบง่ายจากองคป์ระกอบเสียงที่
ใชง้านได ้
➢องคป์ระกอบค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพารามิเตอร์

เสียง (ความเขม้, ระยะเวลา, ระดบัเสียง, เสียง
ต ่า)   

➢ ท่วงท านองของนกัดนตรี: ฟัง เคารพผูอ้ื่น เล่น
ดนตรีร่วงวงกนั 

➢ความหลากหลายของวสัดุที่ก่อให้เกิดเสียง         

ลองเล่นกับเสียงแบบต่างๆเพื่อแสดงความรู้สึก 
(เศร้า สุข...) หรือให้นึกถึงตวัละครต่างๆ... 
การใช้วสัดุต่างๆให้เกิดเสียง (เคร่ืองเคาะขนาด
เล็ก ใบมีดเสียง ฯลฯ) เพื่อเติมเต็มความไพเราะ
เมื่อเล่นดนตรีเป็นวง 

แลกเปลีย่น แบ่งปัน 
แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความชอบด้านศิลปะ
ดนตรีของนกัเรียน 
ฟังและเคารพความคิดเห็นและการแสดงออกถึง
ความรู้สึกอ่อนไหวของผูอ้ื่น 
เคารพกฎและขอ้ก าหนดของการเล่นดนตรีแบบกลุ่ม 
➢ค าศพัทท์ี่ปรับให้เหมาะกบัการแสดงความเห็น         
➢เงื่อนไขการท างานส่วนรวม: สมาธิ ฟัง เคารพ..     
➢กฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการท างานร่วมกนั     
 
     

แสดงออกและแบ่ ง ปันความ รู้ สึก  อ ารมณ์  
ความรู้สึกของนกัเรียนร่วมกบัผูอ้ื่น 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ในการสอนดนตรีศึกษาแต่ละระดบั ครูจะตอ้งค านึงถึงหลกัการสอนหลายประการ:  

• ความสม ่าเสมอ: น ้ าเสียง การฟัง และความจ าได้รับการพฒันาโดยการฝึกอย่างสม ่าเสมอใน
สถานการณ์ต่างๆ และดว้ยเพลงแบบต่างๆ  

•  สอนโดยให้เห็นพฒันาการ: ครูจดัเตรียมรายการเพลงระหว่างหกถึงแปดเพลงและผลงานหกถึง
แปดช้ิน จะเอื้อให้ครูไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของเด็ก  

• ความหลากหลาย: คดัเลือกจากรูปแบบและยคุสมยัต่างๆ  ฝึกฟังผลงานศิลปินเพื่อก าหนดมาตรฐาน
เบื้องตน้ในดา้นการรู้จกัพ้ืนที่ภูมิภาคและอดีตกาลยคุต่างๆ  
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พลศึกษาและการกีฬา 
           วิชาพลศึกษาและการกีฬา (EPS) พฒันาการเขา้ถึงแนวปฏิบตัิที่หลากหลายด้วยการมีส่วนร่วมทาง
วฒันธรรมและสังคมที่แข็งแกร่ง ซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาชีวิตส่วนตวัและส่วนรวมของแต่ละบุคคล  
ตลอดระยะเวลาการศึกษา  วิชาพลศึกษาและการกีฬามีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมให้เป็นพลเมืองที่มีจิตส านึก
ที่ดี พ่ึงพาตนเองได ้ พฒันาทางร่างกายและสังคม โดยมุ่งเนน้ในการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ้ื่น วิชาน้ีจะช้ีน าให้เด็ก
และเยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดูแลสุขภาพของตนเอง  นอกจากน้ี ยงัท าให้แน่ใจว่านักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพิเศษดา้นการศึกษา หรือทุพพลภาพจะมีโอกาสเรียนในห้องเรียนดว้ย   วิชาพลศึกษาและการกีฬา
สอนให้นกัเรียนเล่นกีฬาเพ่ือความเพลิดเพลิน 
 
           วิชาพลศึกษาและการกีฬาตอบสนองต่อความทา้ทายในการสร้างฐานสมรรถนะหลกั โดยให้นกัเรียน
ทุกคน ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกนั  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูท้ี่ห่างไกลจากการ
ออกก าลงักายและการกีฬา สามารถสร้างทกัษะ 5 ประการอยา่งต่อเน่ืองในช่วงชั้นต่างๆ ดงัน้ี 

» พฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว และเรียนรู้ที่จะแสดงออกโดยใชร่้างกาย  
» พฒันาวิธีการและเคร่ืองมือผ่านทางการออกก าลงักายและกีฬา 
» แบ่งปันกฎกติกา สวมบทบาทและหนา้ที่รับผิดชอบ 
» เรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพดว้ยการออกก าลงักายเป็นประจ า 
» สร้างเสริมวฒันธรรมทางกายภาพ กีฬา และศิลปะ 

 
เพ่ือพฒันาทกัษะทัว่ไปเหล่าน้ี   วิชาพลศึกษาและการกีฬาเสนอหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับนกัเรียน

ทุกคน ตั้งแต่ในโรงเรียนประถมจนถึงโรงเรียนมธัยม ซ่ึงประกอบดว้ย  4 สาขา การเรียนรู้เสริม: 
- ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวดัผลไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
- ปรับการเคลื่อนไหวให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
- แสดงออกต่อหนา้ผูอ้ื่นผ่านการแสดงศิลปะ และ/หรือกายกรรม 
- สามารถเผชิญหนา้และเช่ียวชาญการเผชิญหนา้เป็นหมู่คณะ หรือตวัต่อตวั 

 
แต่ละสาขาการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสร้างทกัษะในการผสมผสานในมิติต่างๆ (การเคลื่อนไหว, 

วิธีการ, สังคม) โดยอิงจากกิจกรรมทางกายภาพ กีฬา และศิลปะ (APSA) ที่หลากหลาย ในแต่ละช่วงชั้น (2, 
3, 4) นักเรียนจะตอ้งฝึกอบรมให้ไดท้ั้ง 4 สาขาของการเรียนรู้   โครงการการศึกษาในโรงเรียนประถมและ
ในโรงเรียนมธัยมมีการก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมที่สมดุลและกา้วหนา้ โดยปรับให้เขา้กบับุคลิกลกัษณะ
ของนักเรียน ให้เขา้กบัสมรรถนะของวสัดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ไปจนถึงทรัพยากรบุคคลที่สามารถระดมมา
ใชไ้ด ้



51 
 

ลักษณะเฉพาะในช่วงช้ันที่ 2 
         ในช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติและเพลิดเพลินกบัการออกก าลังกาย พวกเขา
พฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว   สร้างภาษากาย และเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและการกระท า
ที่เกิดขึ้น นักเรียนจะเข้าถึงคุณค่าทางศีลธรรมและสังคมผ่านการออกก าลงักายส่วนตวัและเป็นหมู่คณะ 
(เคารพกฎกติกา  การเคารพตนเองและผูอ้ื่น) เมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนจะมีทกัษะการเคลื่อนไหวที่จ าเป็น
จากการเรียนตามหลกัสูตรวิชาพลศึกษาและการกีฬา โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัการว่ายน ้าเป็น 
 

สมรรถนะที่มุ่งสอน สมรรถนะหลัก 

 พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและสร้างภาษากาย 
» ตระหนกัถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะใชเ้พื่อตอบสนองกบัร่างกาย  
» ปรับทกัษะการเคลื่อนไหวให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
» แสดงออกทางร่างกายและยอมรับที่จะแสดงตวัต่อผูอ้ื่น 

1 

พัฒนาวธิีการ และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ โดยล าพังหรือร่วมกับผู้อื่น  
» เรียนรู้จากการลองผิดลองถกูโดยใชผ้ลของการกระท า  
» เรียนรู้ที่จะวางแผนก่อนท า 

2 

แบ่งปันกฎเกณฑ์ สวมบทบาทและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
» สวมบทบาทเฉพาะของกิจกรรมทางกายภาพ กีฬาและศิลปะ (APSA) ที่

แตกต่างกนั (ผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน กรรมการ ผูต้ดัสิน  คนกลาง ผูจ้ดั ฯลฯ) 
» พฒันา เคารพ และบงัคบัใชก้ฎและระเบียบขอ้บงัคบั 
» ยอมรับและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งหมดภายในกลุ่ม 

3 

เรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกายเป็นประจ า  
» คน้พบหลกัการด าเนินชีวิตอยา่งมีอนามยัที่ดี โดยค านึงถึงสุขภาพ 
     และความเป็นอยูท่ี่ดี 

» ไม่น าตวัเองไปอยูใ่นอนัตราย จากการใชร่้างกายเกินขีดจ ากดัทางกายภาพ 
       ของตนเอง 

4 

สร้างวัฒนธรรมทางกายภาพ การกีฬา และศิลปะ 
» คน้พบกิจกรรมกีฬาและการแสดงที่หลากหลาย 
» แสดงออกถึงความตั้งใจและอารมณ์ผ่านร่างกายในโครงการศิลปะส่วน

บุคคลหรือส่วนรวม  

5 
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สร้างประสิทธิภาพสูงสุด วัดจากระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
» ว่ิง กระโดด ขวา้ง ดว้ยความแรงและระยะเวลาที่แตกต่างกนัในบริบทที่เหมาะสม 
» รู้วิธีที่แตกต่างของการว่ิงเร็วและว่ิงยาว / ขวา้งไกลและขวา้งอยา่งแม่นย า /  

กระโดดสูงและกระโดดไกล 
» ยอมรับที่จะตั้งเป้าหมายเพ่ือประสิทธิภาพที่วดัไดแ้ละเผชิญหนา้กบัผูอ้ื่น 
» ยอมรับบทบาทเฉพาะ  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

- เปลี่ยนทกัษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว: ว่ิง 
กระโดด ขวา้ง 

- ใชม้ือให้คล่องแคล่วและใชแ้รงเทา้เต็มก าลงั 
สร้างความคล่องแคล่วของท่าทางและร่างกายที่
ประสานกนั 
ใชท้รัพยากรในตวัเองอยา่งเหมาะสมเพื่อให้
เกิดผลในระดบัความแรงที่แตกต่างกนั 

- ระหว่างที่เล่น สามารถสังเกตปัจจยัภายนอกร่าง 
กายเพ่ือรับรู้ : พ้ืนที่ เวลา ระยะเวลา และ ความ
แรง 

- เคารพกฎความปลอดภยัที่ครูก าหนดไว ้ 
  

  กิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่จดัขึ้น   

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดา้นกีฬาใดก็ตาม ความทา้ทายคือการให้นกัเรียนรับรู้และพิจารณาประสิทธิภาพใน
ตวั ที่สามารถประเมินไดด้ว้ยตวัเอง ตลอดช่วงชั้น นกัเรียนตอ้งรู้จกัรวบรวมก าลงัที่มีทั้งหมดในตวั เพ่ือใช้
เคลื่อนไหวตามองคป์ระกอบของทกัษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ทั้งน้ีเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของตน   
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ปรับการเคล่ือนไหวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

» ว่ายน ้าไดป้ระมาณ 15 เมตรโดยไม่มีตวัช่วย และหลงัจากด าน ้า 
» ว่ิงโดยปรับการเคลื่อนไหวให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่ไม่ปกติ พ้ืนที่ถกูจดัเตรียมจดัไวแ้ละมีความ
ปลอดภยั 

» ปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัที่บงัคบัใช้ 
ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 

และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 
- เปลี่ยนทกัษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองให้
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได ้

- สามารถเคลื่อนไหวในสภาพแวดลอ้มที่แตกต่าง
กนัโดยไม่รู้ตวั 

- อ่านสภาพแวดลอ้มและปรับการเคลื่อนไหวให้
เขา้กบัขอ้จ ากดัของตนเอง 

- เคารพกฎความปลอดภยัที่ส าคญั  
- ตระหนกัถึงสถานการณ์ทีม่ีความเส่ียง  

ว่ายน ้า กิจกรรมลอ้เลื่อนและไถล กิจกรรมทาง
น ้า ขี่มา้  
โอเรียนเทียร่ิง  ปีนเขา ฯลฯ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
      ในกีฬาว่ายน ้ า กิจกรรมที่น าเสนอท าให้สามารถเปลี่ยนจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ (การคน้พบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาดว้ยความมัน่ใจ) ไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น (ลอยน ้า คน้หา
ทิศทางของตวัเอง) และมีเทคนิคมากขึ้น (การเคลื่อนที่) เป้าหมายคือการเปลี่ยนความสมดุลของนกัว่ายน ้าใน
แนวตั้งเป็นแนวนอน จากการหายใจแบบสะทอ้นกลบัไปเป็นการหายใจที่ปรับให้เหมาะสม และเปลี่ยนจาก
แรงขบัเคลื่อนดว้ยขาเป็นหลกั ไปเป็นการขบัเคลื่อนดว้ยแขน  
         ตลอดช่วงชั้น  กิจกรรมสร้างทกัษะดา้นทิศทางจะตอ้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ และที่ไม่
คุน้เคยย่ิงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป การเคลื่อนไหวจะตอ้งใชร้หัสที่เป็นสัญลกัษณ์มากขึ้นตามวยั ในระหว่างช่วงชั้น 
ความเช่ียวชาญในการใช้อวยัวะ จะท าให้นักเรียนสามารถเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ไดรั้บการคุม้ครอง
นอ้ยลงและยากขึ้นเร่ือยๆ 
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แสดงออกต่อหน้าผู้อ่ืนผ่านการแสดงทางศิลปะ และ/หรือกายกรรม 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

» ระดมพลงัการแสดงออกทางกาย โดยท าซ ้าชุดกิจกรรมง่ายๆ ที่เรียนรู้มา หรือโดยการน าเสนอการ
แสดงที่คิดขึ้นใหม่ 

» ปรับให้เขา้กบัจงัหวะ จดจ ากา้วยา่ง ท่าทาง องคป์ระกอบ และล าดบั เพื่อสร้างสรรคก์ารแสดงเด่ียว
และเป็นหมู่คณะ 

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

แสดงออกต่อหนา้ผูอ้ืน่: สามารถแสดงออกใน
สถานการณ์ที่ตอ้งแสดงเด่ียวไดอ้ยา่งง่ายดายโดย
ไม่กลวั  
ควบคุมพลงัในการแสดงออกของร่างกายโดย
เปลี่ยนทกัษะการเคลื่อนไหว และสร้างสรรคชุ์ด
การแสดงที่สวยงามขึ้นมาใหม ่
ระวงัความปลอดภยัในกิจกรรมกายกรรม ดว้ย
การสร้างพลงัในการขบัเคลื่อนใหม่ๆ 
ประสานการเคลื่อนไหวกบัผูร่้วมเล่น 

การเตน้ร าหมู่ การเตน้ร าสร้างสรรค ์กิจกรรม
ยิมนาสติก ศิลปะการแสดงละครสัตว ์ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
          กิจกรรมที่แสดงออกทางศิลปะ สุนทรียะ หรือกายกรรม จะน าเสนอความกา้วหนา้ในแง่ของความ
ยาวและความยากล าบากในท า นักเรียนมีวิวฒันาการระหว่างช่วงชั้นโดยสามารถแสดงจากการฝึกฝนที่
ซบัซ้อนมากขึ้น โดยค่อยๆ เปลี่ยนจากการแสดงเป็นการผสมผสานและการออกแบบท่าเตน้ที่เรียบง่าย ใน
ระหว่างกิจกรรมยิมนาสติก นกัเรียนจะหมุนตวัและพลิกตัวมากขึ้นเร่ือยๆ ลอยตวัในอากาศมากขึ้น ใชม้ือ
มากขึ้น และสอดประสานกนัมากขึ้นเร่ือยๆ พวกเขาจะค่อย ๆ สามารถเล่น "กายกรรม" ที่เก่ียวขอ้งกับ
ความสมดุล (คน้หาการใชง้าน) และสวมบทบาทที่สวยงาม 
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สามารถเผชิญหน้าและเช่ียวชาญการเผชิญหน้าเป็นหมู่คณะ หรือตัวต่อตัว 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

 ในสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนและหลากหลายมาก: 
» เผชิญหนา้เป็นการส่วนตวัหรือส่วนรวม ในขณะที่เคารพกฎกติกาของเกม 
» ควบคุมความมุ่งมัน่ที่ขบัเคลื่อนและมีผลทางอารมณ์เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในเร่ืองง่ายๆ 
» รู้เป้าหมายของเกม 
» รู้จกัหุ้นส่วนและคู่ต่อสู้ 

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

» มองหาผลประโยชน์ของเกม หรือจากการพบปะ 
» เขา้ใจจุดประสงคข์องเกม และด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

» ยอมรับการต่อตา้นและความร่วมมอื 
» ปรับตวัให้เขา้กบัการกระท าของฝ่ายตรงขา้ม 
» ประสานการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ 
» รับทราบขอ้มูล ใชห้ลกัในการด าเนินการตามล าพงั
หรือร่วมกบัผูอ้ื่น 

» เคารพกฎหลกัของการเล่นและความปลอดภยั 

เกมการละเล่นแบบดั้งเดิมที่เรียบง่าย   (เช่นการว่ิง
ไล่กนัคลา้ย ตี่จบั โบราณเรียกช่ือ บอลลูน)  เกมหมู่
ที่ใชห้รือไม่ใชลู้กบอล (จะลดประสิทธิผลลง) เกม
ที่ตอ้งใชท้กัษะทางกีฬา เกมมวยปล ้า เกมแร็กเกต 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
       ตลอดช่วงชั้น การท ากิจกรรมร่วมกนัควรท าให้นกัเรียนไดรู้้จกัตนเองในฐานะผูรุ้กหรือผูต้ั้งรับ ผูค้ิด
กลยุทธ์ ระบุและสวมบทบาท และสถานะต่างๆ ในเกมที่เล่น และเคารพกฎกติกา ในระหว่างช่วงชั้น 
นักเรียนจะเผชิญหน้ากบัคู่ต่อสู้เพียงล าพงัเพื่อให้ไดช้ัยชนะ เพื่อพฒันากลยุทธ์ในฐานะผูรุ้กหรือผูต้ั้งรับ 
และเพื่อท าความเขา้ใจว่าจ าเป็นตอ้งรุกในขณะที่ตอ้งป้องกนัตวัไปดว้ย (สถานการณ์ที่พลิกผนั) 
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การสอนไขว้วิชา หรือบูรณาการ (Cross curricular teaching)   
        ในวิชาพลศึกษาและการกีฬามีสถานการณ์มากมายให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาพูด ดงันั้น พวกเขาจึง
ไดรั้บการสนับสนุนให้ใช้ค าศพัท์เฉพาะที่ถูกดดัแปลงเพ่ืออธิบายส่ิงที่เพ่ือนท า เพ่ือบอกเล่าว่าพวกเขาท า
อะไรหรือเห็นอะไร และเพื่อให้คนอื่นเขา้ใจตนเอง  
 
            ในการเช่ือมต่อกบัการสอน"การตั้งค าถามกบัโลก" วิชาพลศึกษามีส่วนช่วยในการสอนดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยั และมีส่วนช่วยอยา่งเต็มที่ในการเรียนรู้แนวคิดที่สัมพนัธ์กบัพ้ืนที่และเวลาที่น าเสนอใน
วิชาคณิตศาสตร์และ "การตั้งค าถามกบัโลก"  นอกจากน้ี ในวิชาคณิตศาสตร์ นกัเรียนยงัสามารถใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่แตกต่างกัน (ตัวเลข แผนภูมิ  ตาราง) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและวิวัฒนาการ 
(ตวัอยา่งเช่น แผนภูมิรายงานพฒันาการของผลการเรียนระหว่างช่วงชั้น ตารางหรือแผนภูมิเปรียบเทียบผล
การเรียนของนกัเรียนหลายคน) 
 

             เมื่อร่วมกบัการสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมือง กิจกรรมของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาสร้าง
เงื่อนไขในการเรียนรู้พฤติกรรมพลเมืองเพื่อจัดกลุ่ม เคารพกฎเกณฑ์และผูอ้ื่น ยอมรับผูอ้ื่นและความ
แตกต่างของพวกเขา พฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง และมองการเล่นกีฬาของเพื่อนๆ ดว้ยความเห็นใจและ
เขา้ใจ  
 

             ครูแนะน าให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาทอ้งถิ่น เช่น ในสถานการณ์ให้ค าแนะน าการ
เล่นหรือกีฬาหรือการท างาน 

 
             การเตน้ร า กิจกรรมทางกายภาพและศิลปะ ที่ใกลเ้คียงในทุกรูปแบบ ท าให้สามารถเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมทางศิลปะได ้
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ภาคผนวก หลักสูตรการสอนจริยธรรมและหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนประถมและ
มัธยม (ช่วงช้ันที่ 2,3, และ4) 
 

วัตถุประสงค์ของการสอนวิชาจริยธรรมและหน้าท่ีพลเมือง 
การสอนวิชาจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองมีเป้าหมาย 3 ประการที่มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด 
 
1) การเคารพผู้อื่น 
          จริยธรรมที่สอนในโรงเรียนคือจริยธรรมของพลเมืองที่เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัหลกัการและค่านิยม
ของการเป็นพลเมืองสาธารณรัฐและประชาธิปไตย ค าคุณศัพท์ "จริยธรรม" ในการศึกษาจริยธรรมและ
หนา้ที่พลเมืองหมายถึงโครงการที่ท าให้นกัเรียนรับเอาหลกัการต่างๆ ที่รับประกนัการเคารพผูอ้ื่น จริยธรรม
น้ีมีพ้ืนฐานอยู่บนการตระหนักรู้ในศกัด์ิศรีและความซ่ือสัตยข์องมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือผูอ้ื่น และ
จ าเป็นตอ้งมีกรอบที่ก  าหนดสิทธิและหนา้ที่ของแต่ละคน 
           การเคารพผูอ้ื่นคือ การเคารพเสรีภาพของพวกเขา ถือว่าพวกเขามีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัตนเอง พฒันา
ความสัมพนัธ์ฉันท์พ่ีน้องกับพวกเขา นอกจากน้ี ยงัเคารพความเช่ือทางปรัชญาและศาสนาของผูอ้ื่น ซ่ึง
ฆราวาสนิยมอนุญาตไวด้ว้ย 
 
2) การเรียนรู้และแบ่งปันค่านิยมของประเทศแบบสาธารณรัฐ 
            ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการศึกษายืนยนัว่า "นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้แล้ว ประเทศชาติได้
ก าหนดภารกิจหลักส าหรับโรงเรียนในการแบ่งปันค่านิยมของประเทศแบบสาธารณรัฐกับนักเรียน "  
(มาตรา L 111-1)  ภารกิจน้ีไดรั้บการยืนยนัอีกคร้ังในฐานสมรรถนะหลกัของความรู้ ทกัษะ และวฒันธรรม: 
“โรงเรียนมีความรับผิด ชอบเฉพาะในการฝึกอบรมนักเรียนในฐานะบุคคลและพลเมืองในอนาคต ใน
กระบวนการสหศึกษา โรงเรียนไม่ได้แทนที่ครอบครัว แต่หน้าที่ของโรงเรียนคือการถ่ายทอดค่านิยมและ
หลักการพืน้ฐานให้กับคนหนุ่มสาว ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ” 
           ค่านิยมและหลกัการของสาธารณรัฐเป็นพ้ืนฐานของสนธิสัญญาสาธารณรัฐซ่ึงสร้างหลกัประกนัของ
ความสามคัคีในชาติในขณะเดียวกนัก็ปกป้องเสรีภาพของพลเมืองทุกคน การส่งต่อและแบ่งปันเป็นผลงาน
ของการรวมกลุ่มของสาธารณรัฐ ค่านิยมและหลักการเหล่าน้ีเช่ือมโยงฝร่ังเศสกับชุมชนของประเทศ
ประชาธิปไตย ทั้งในยโุรปและในสากลโลก 
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        ค่านิยมหลกัส่ีประการและหลกัการของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดแ้ก่ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ 
และฆราวาสนิยม ส่งผลให้เกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง 
ตลอดจนการปฏิเสธการเลือกปฏิบตัิทุกรูปแบบ การสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองมุ่งเนน้ที่หลกัการและ
ค่านิยมเหล่าน้ี ซ่ึงจ าเป็นส าหรับชีวิตส่วนรวมในสังคมประชาธิปไตย และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงได้
มีการปรับเปลี่ยนมาตลอดการอภิปรายต่างๆ ตามระบอบสาธารณรัฐ  
 
3) การสร้างวัฒนธรรมพลเมือง 
         แนวคิดเร่ืองสัญชาติของสาธารณรัฐเนน้ทั้งความเป็นอิสระของพลเมืองและการเป็นสมาชิกในชุมชน
การเมืองที่เกิดขึ้นจากค่านิยมและหลกัการของสาธารณรัฐ เป็นการแสดงถึงความส าคญัของกฎหมายและ
สิทธิ โดยเปิดกวา้งต่อจริยธรรมของการอภิปรายที่แสดงถึงลกัษณะของพ้ืนที่ที่เป็นประชาธิปไตย 
          พบว่าการแสดงออกในฐานสมรรถนะหลักของความรู้ ทักษะและวฒันธรรม ตามที่โรงเรียน "ให้
นักเรียนได้มีความสามารถในการตัดสินด้วยตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันกรู้็สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในการ
ท าเช่นนั้น ในสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมของชีวิตในโรงเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตอย่างอิสระ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั่วไป และเพ่ือ
เตรียมพร้อมในการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง "          
          วฒันธรรมของพลเมืองที่ด าเนินการโดยการสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองมีส่ีดา้น คือ ความรู้สึก
ละเอียดอ่อน กฎ เกณฑแ์ละสิทธิ  การตดัสิน ความมุ่งมัน่ 
 
- วฒันธรรมการรับรู้ดว้ยความรู้สึกละเอียดอ่อน ท าให้สามารถบ่งบอกและแสดงความรู้สึกได ้รวมถึงเขา้ใจ
ว่าคนอื่นรู้สึกอยา่งไร ท าให้สามารถเขา้ใจสถานการณ์ของคนอื่นได ้
- วฒันธรรมของกฎเกณฑ์และสิทธ์ิ เป็นการรวมเอาการเคารพกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกนัและการเข้าใจ
ความหมายของกฎเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงค่อยๆน าไปสู่วฒันธรรมทางกฎหมายและถือว่าทุกคนมีความรู้เร่ือง
กฎหมาย  
- วฒันธรรมแห่งการตดัสิน เป็นวฒันธรรมแห่งการแยกแยะ การใช้ดุลยพินิจอย่างมีจริยธรรมนั้นจะใช้บน
พ้ืนฐานของความเขา้ใจในประเด็นปัญหาและความขดัแยง้ของค่านิยมที่อาจเกิดขึ้น ในทางปัญญา เป็นเร่ือง
ของการพฒันาความคิดเชิงวิพากษ์ของนกัเรียน และโดยเฉพาะอย่างย่ิง สอนให้พวกเขารับรู้ขอ้มูลอย่างชดั
แจง้  
- วฒันธรรมแห่งการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานร่วมกนั ความรับผิดชอบ และความคิดริเร่ิม ซ่ึงพฒันาให้
นกัเรียนมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น และต่อประเทศชาติ 
 
              วฒันธรรมของพลเมืองน้ีแทรกซึมอยูใ่นการสอนทั้งหมด เป็นหัวใจส าคญัของชีวิตในโรงเรียนและ
องคก์ร  ซ่ึงขบัเคลื่อนโดยกิจกรรมการกระท าที่ท าให้นกัเรียนฝึกฝนการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคม  
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แนวทางปฏิบัติและวิธีการสอนจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
 

              การสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองบง่บอกถึงค่านิยม ความรู้ (วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ประวตัิ  
ศาสตร์ กฎหมาย ฯลฯ) และการปฏิบตัิ จ าเป็นตอ้งมีการไดม้าซ่ึงความรู้และทกัษะใน 4 ดา้นของวฒันธรรม
พลเมืองและกอ่ให้เกิดการบนัทึกและการประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

             การสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองจะท าในทุกโอกาสที่ท าได ้ บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์สถาน 
การณ์ที่เป็นรูปธรรม การอภิปรายซ่ึงมีการก ากบั โดยยึดหลกัความมีเหตุมีผลเป็นส าคญั ในการท าให้นกัเรียน
เขา้ใจ สัมผสัประสบการณ์ และพินิจพิเคราะห์ค่านิยมที่ควบคุมสังคมแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงรวมถึงการรับ
ขอ้มูลตามรูปแบบที่ครูเลือกให้ การแลกเปลี่ยนขอ้โตแ้ยง้ในกรอบที่ก  าหนดไว ้ และการทบทวนส่ิงที่ได้
เรียนรู้ที่สามารถบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือท าให้เป็นทางการ 

 

             การสอนจริยธรรมและหน้าที่พลเมืองสามารถท าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้นักเรียนอยู่ใน
สถานการณ์ของความร่วมมือและการรวมกลุ่ม  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนขอ้โตแ้ยง้ และเสนอความคิดเห็นที่
แตกต่างกนั  
 

             ครูใชห้นา้ที่ความรับผิดชอบในการสอนเพื่อเลือกการน าเสนอที่ปรับให้เขา้กบัวตัถุประสงคแ์ละ
นกัเรียน  
 

            การสอนจริยธรรมและหนา้ที่พลเมืองมีตารางเวลาที่ก  าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
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สมรรถนะท่ีมุ่งสอนในช่วงช้ันท่ี 2 ถึง 4 
วัฒนธรรมการรับรู้ด้วยความรู้สึกละเอียดอ่อน  

• บ่งบอกและแสดงออกโดยควบคุมอารมณ์และความรู้สึก  
• เคารพตนเอง และสามารถรับฟังและเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 

• แสดงความคิดเห็นของตนเองและเคารพความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

• ยอมรับความแตกต่าง 

• สามารถให้ความร่วมมือ 

• รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของส่วนรวม 

 

วัฒนธรรมของกฎเกณฑ์และสิทธิ 
• เคารพกฎทัว่ไป 

• เขา้ใจเหตุผลในการปฏิบตัิตามกฎและกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย 

• เขา้ใจหลกัการและค่านิยมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสังคมประชาธิปไตย 

• เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างกฎเกณฑแ์ละค่านิยม 

 

วัฒนธรรมแห่งการตัดสิน 
• พฒันาทกัษะการแยกแยะและไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ 

• เผชิญหนา้กบัการตดัสินของตนเองและของผูอ้ื่นในการอภิปรายหรือการอภิปรายที่มีเหตุและผล 

• หาขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 

• แยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม 

• เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

วัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม 
• รับผิดชอบต่อค ามัน่สัญญาของตนเอง 

• รับผิดชอบต่อผูอ้ื่น 

• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในโรงเรียนและองคก์ร 

• ดูแลรับผิดชอบดา้นต่างๆ ของชีวิตส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาจิตส านึกของพลเมอืง 

• รู้จกับูรณาการตนเองเขา้กบัแนวทางการท างานร่วมกนั และเสริมสร้างการท างานหรือ 
การไตร่ตรองตามแนวทางน้ี 
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ช่วงช้ันที่ 2 

เคารพผู้อ่ืน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

- เคารพผูอ้ื่น: 
ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง 
เคารพค ามัน่สัญญาที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่น   

      มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น  
      ปรับเปลี่ยนการแต่งกาย ภาษา และทศันคติให้เขา้กบับริบทของโรงเรียน  
      รู้จกัรับฟังผูอ้ื่น 

- บ่งบอกและแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์และเก่ียวกบัวตัถุต่างๆ 
ตลอดช่วงชั้น ครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัการที่นกัเรียนจะเคารพผูใ้หญ่และเพ่ือนๆ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการอดกลั้นไม่ไปกระทบต่อตวับุคคลอื่น นักเรียนตอ้งปรับการแต่งกาย ภาษา และพฤติกรรมให้เขา้
กบับริบทของโรงเรียน นกัเรียนตอ้งเคารพในทรัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวมของห้องเรียนและโรงเรียน  
รับรู้ถึงแนวคิดเร่ืองทรัพยสิ์นส่วนรวม รับเอาพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวและไกลตัว นักเรียนได้รับเชิญให้รับและเคารพค ามั่นสัญญาทางศีลธรรมใน
สถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง วัตถุประสงค์ในการสอน 
การเคารพผู้อื่น 
เคารพผูอ้ื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคารพค ามัน่สัญญาท่ีท าไวก้บัตนเองและผูอ้ื่น 
 
มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

 

  
การเคารพผูใ้หญ่และเพ่ือนร่วมงาน 
การเคารพผูอ้ื่นในความหลากหลายของเขา: 
- ความตระหนักในความหลากหลายของความเช่ือ
และความเช่ือมัน่ 
- การโจมตีบุคคลอื่น (การเหยียดเช้ือชาติ , การ
ต่อตา้นชาวยิว, การกีดกนัทางเพศ, ความเกลียดกลวั
ชาวต่างชาติ, ความเกลียดชัง, ความพิการ, การล่วง
ละเมิด ฯลฯ ) 
 
ความมุ่งมัน่ทางศีลธรรม: แนวคิดของค ามัน่สัญญา 
 
การดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวม 
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ปรับการแต่งกาย ภาษา และทศันคติของคุณให้เขา้
กับบริบทของโรงเรียน  มีจุดยืนและแสดงออก
โดยเคารพจรรยาของการส่ือสารดว้ยวาจา กฎการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสถานะของคู่สนทนา 
 
เคารพตวัเองและสามารถฟังและเห็นอกเห็นใจ  
ยอมรับมุมมองของผูอ้ื่น 
 
รับรู้และแบ่งปันอารมณ์และความรู้สึก 
รับรู้และแสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึก 
 
 
รู้ค าศพัทท์ี่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ที่กล่าวถึง 
ในสถานการณ์การสอน 
 

การเคารพในความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ืน่  
โดยปฏิบติัตามกฎแห่งความรอบคอบ 
การช่วยเหลือผูอ้ื่น โดยมีเคร่ืองมือและใบรับรอง   
"การฝึกอบรมเพ่ือให้ความช่วยเหลือ" (APS) 

 
การดูแลร่างกาย สภาพแวดลอ้มรอบตวัและไกลตวั 
การระวงัเร่ืองภาษา: ภาษาสุภาพ  
การเร่ิมตน้สังเกตความแตกต่างของระดบัภาษา 
 
การสร้างมุมมองและความสามารถในการรับรู้
มุมมองของอีกฝ่ายหน่ึงในบริบทของการอภิปรายที่
ไดร้ับการแกไ้ขแลว้ 

 
สัมผสัประสบการณ์การแสดงอารมณ์และความรู้สึก
ที่หลากหลายในสถานการณ์ของการสอน   
 
ความรู้และการรับรู้อารมณ์พ้ืนฐาน (ความกลัว 
ความโกรธ ความเศร้า ความสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

เรียนรู้และแบ่งปันค่านิยมของประเทศแบบสาธารณรัฐ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

 - เคารพกฎเกณฑแ์ห่งชีวิตส่วนรวม 
 - รู้ค่านิยม หลกัการ และสัญลกัษณ์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส: ธง, เพลงชาติ, อนุสรณ์สถาน, วนัชาติ 
 - การเขา้ถึงความรู้เบื้องตน้ของผูบ้ริหารสังคมประชาธิปไตย 
ตลอดช่วงชั้นที่ 2 ต่อจากช่วงชั้นที่ 1 นกัเรียนจะเคารพและใชก้ฎเกณฑท์ัว่ไป นกัเรียนควรทราบกฎเกณฑ์
ภายในของโรงเรียนและบทลงโทษที่มีอยู่ ความรู้เก่ียวกบัสิทธิและหน้าที่ยงัน าไปใช้กบักฎการใช้งาน
ดิจิทลั นกัเรียนเขา้ถึงความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัค าศพัทข์องกฎและสิทธิ 
การสอนกฎจราจรตั้งแต่เร่ิมตน้ช่วงชั้น 
มีการสอนเร่ืองค่านิยม หลกัการ และสัญลกัษณ์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตลอดทั้งช่วงชั้น : นักเรียนตอ้ง
พูดถึงแนวคิดเหล่าน้ีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือที่จะได้รับความรู้เบื้ องต้นเก่ียวกับผู้บริหารของสังคม
ประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนของพลเมืองและเด็ก เมื่อจบช่วงชั้น นกัเรียนควรไดรู้้จกักบั
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิเด็กและปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี 1789 โดยจะ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัความเท่าเทียมกนัของเด็กผูห้ญิง-เด็กผูช้าย 
  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง วัตถุประสงค์ในการสอน 

เคารพกฎของชีวิตส่วนรวม 
 
ใชแ้ละยอมรับกฎเกณฑท์ี่มีร่วมกนั 
 
เขา้ใจว่ามีระดบัของการลงโทษ และการลงโทษ
นั้นเป็นการสอน (การสนบัสนุน การซ่อมแซม) 
 
เขา้ใจว่ากฎทัว่ไปสามารถห้าม บงัคบั แต่ยงัให้
อ านาจดว้ย 

 
 
  

  
 
กฎของชีวิตในห้องเรียนและโรงเรียน (กฎเกณฑ์
ภายใน กฎบตัรส าหรับการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัที่
โรงเรียน) การลงโทษ 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัค าศพัทข์องกฎและ
กฎหมาย  
(กฎ, ระเบียบ, กฎหมาย) 
สิทธิเด็ก: บทน าสู่อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยสิทธิเด็ก 
เร่ิมสอนกฎจราจร ที่เก่ียวเน่ืองกบัใบรับรองการ
เรียนรู้กฎจราจรเบื้องตน้ (Aper) 



64 
 

รู้จักค่านิยม หลักการ และสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 
ระบุสัญลกัษณ์ของสาธารณรัฐ 
 
 
 
 
รู้จกัค่านิยมและหลกัการของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 
  
   
 
  กล่าวถึงฆราวาสนิยมว่า เป็นเสรีภาพที่จะเช่ือหรือ 
 ไม่เช่ือ 

 
สัญลกัษณ์ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส: ธง, เพลงชาติ, 
อนุสาวรีย,์ วนัชาติ 
ค าขวญัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส: เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค ภราดรภาพ 
 
ค่านิยมและหลกัการ: เสรีภาพ ความเสมอภาค 
ภราดรภาพ ฆราวาสนิยม 
ความเท่าเทียมกนัของเด็กหญิงและเด็กชาย 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาของสาธารณรัฐ และการเผย 
แพร่ไปในระดบันานาชาติ 
 
จุดเร่ิมตน้ของความแตกต่างระหว่างความเช่ือและ
การรับรู้ 

 
การเข้าถึงความรู้เบ้ืองต้นของผู้บริหารสังคมแบบ
ประชาธิปไตย 
รู้จกัสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมเขา้ใจการจดัระเบียบของสาธารณรัฐ 
 

 
 
สิทธิและหนา้ที่: ของบุคคล ของนกัเรียน ของ
พลเมือง (การริเร่ิม) การประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง 1789 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ 
สิทธิออกเสียงสากล 
สิทธิเท่าเทียมกนัของหญิงและชาย  
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิเด็ก 
 
เทศบาล: นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
อาณาเขตของประเทศ: เขตปกครอง, แควน้ 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ; นายกรัฐมนตรี ; 
รัฐบาล 
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การสร้างวัฒนธรรมพลเมือง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

- เขา้ร่วมและรับต าแหน่งในกลุ่ม 
- แยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
- รับฟังผูอ้ื่นและสร้างมุมมองที่โตแ้ยง้ได ้
           ตลอดช่วงชั้น การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในห้องเรียนและในโรงเรียนจะขึ้นอยูก่บัความร่วมมือ
ที่มีวตัถุประสงค์ให้ท าโครงการร่วมกัน  การมีส่วนร่วมในชีวิตในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการศึกษาและวนังานที่ระลึกต่างๆ 
            นกัเรียนค่อยๆ เรียนรู้ที่จะแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวมในสถานการณ์ที่เป็น
รูปธรรม 
             การพฒันาทักษะเพ่ือการแยกแยะและการคิดเชิงวิพากษ์ขึ้นอยู่กบัการรู้เท่าทันส่ือและขอ้มูล 
ตลอดจนการอภิปรายภายใตก้ฎเกณฑ ์
           ในกรอบการอภิปรายภายใต้กฎเกณฑ์แลว้ นักเรียนจะได้รับเชิญให้โต้แยง้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เก่ียวกบัแนวความคิดที่มีอคติและทศันคติแบบเหมารวม (stereotype)  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง วัตถุประสงค์ในการสอน 

การมีส่วนร่วมในห้องเรียนและในโรงเรียน 
ให้ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกนั 
มีส่วนร่วมในชีวิตในโรงเรียน (กิจกรรม โครงการ 
หน่วยงาน) 

  
  การท าโครงงานเป็นหมู่คณะ 
บทบาทและหนา้ที่ของสภานกัเรียน 

พัฒนาส านึกของประโยชน์ส่วนร่วม 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์
ส่วนรวม 

 แนวคิดเร่ืองของส่วนรวมของห้องเรียนและของ
โรงเรียน 
 การเร่ิมน าไปสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 
เรียนรู้จกัการหาขอ้มูล 
 
มีส่วนร่วมในการอภิปราย โตว้าที หรือเสวนา:  
พูดต่อหนา้ผูอ้ื่น รับฟังและยอมรับมุมมองของผูอ้ืน่  
เสนอมุมมอง 
พฒันาทกัษะการแยกแยะ และการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

 
สังเกต อ่าน ระบุองคป์ระกอบของขอ้มูลในส่ือตา่งๆ 
 
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างการโตแ้ยง้อยา่งง่าย 
(ตวัเช่ือม และค าศพัทเ์ฉพาะ) 
กฎของการอภิปรายกลุ่ม (ฟัง เคารพในมุมมองของ
ผูอ้ื่น แสวงหาขอ้ตกลง) 
อคติและทศันคติแบบเหมารวมต่างๆ 
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การตั้งค าถามกับโลก (Questioning the world) 
 

             ตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาล นกัเรียนไดส้ ารวจและสังเกตโลกรอบตวั ในช่วงชั้นที่ 2 น้ี นกัเรียนจะเรียนรู้ 
ที่จะตั้งค าถามในประเด็นที่ชดัเจนขึ้นดว้ยขั้นตอนความคิดทางวิทยาศาสตร์ วิชา“การตั้งค าถามกบัโลก”  
(Questioning the world) มีวตัถุประสงคส์องประการ ประการแรก เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่จ าเป็นเพื่อ
อธิบายและเขา้ใจโลกรอบตวัพวกเขาและพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผล ประการที่สองคือ ให้วิชาน้ีพฒันาเด็ก
ให้เป็นพลเมือง แต่ละปีในช่วงชั้น ครูจดัการเรียนรู้เพ่ิมและล ้าลกึขึ้น โดยป้อนความคิดที่ละเอียด ซบัซ้อน
และเป็นนามธรรมขึ้นเร่ือยๆ   

สมรรถนะที่มุ่งสอน สมรรถนะหลัก 

ฝึกวิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
• ฝึกฝนดว้ยความช่วยเหลือจากครูจดัเวลาให้นกัเรียนฝึกกระบวนการสืบคน้ 

(investigate) ตั้งค าถาม สังเกต ทดลอง อธิบาย ให้เหตุผล สรุป  
4 

จินตนาการ 
• สังเกตส่ิงของ สถานการณ์และกิจกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั 
• จินตนาการและสร้างวตัถุที่เรียบง่ายและส่ิงก่อสร้างขนาดเล็ก 

5 

เข้าใจเคร่ืองมือ อปุกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม  
• เลือกหรือใชอุ้ปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อท าการสังเกต วดัและท าการทดลอง 
• รู้จกัใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

2 

ฝึกใช้ภาษา 
• ส่ือสารภาษาฝร่ังเศสทั้งพูดและเขียน เพ่ิอพฒันาทกัษะดา้นไวยากรณ์และ

ค าศพัทไ์ดห้ลากหลาย และชดัเจน 
• อ่านและท าความเขา้ใจเอกสารที่มีภาพประกอบ 
• ดึงขอ้มูลจากขอ้ความหรือขอ้มลูทรัพยากรสารคดีที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ ค าถาม 
• รวบรวมสรุปผลการสังเกตดว้ยภาษาพูดหรือเขียนรูปแบบต่างๆ (บนัทึก ท า

รายการ วาดรูป ท าตาราง) 

1 

ใช้เคร่ืองมือดิจิทัล     
• ใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อวาด ส่ือสาร คน้ควา้ และน าขอ้มลูมาท าใหม่แบบ

ง่ายๆได ้ 

2 
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ฝึกพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
• พฒันาพฤติกรรมรับผิดชอบโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพดว้ย

ทศันคติที่มีเหตุผลและองคค์วามรู้ 
• น าแนวคิดพ้ืนฐานของการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาปฏิบติัในฐานะบุคคลหรือ

ส่วนรวม: การจดัการของเสีย กระดาษ น ้าและการประหยดัพลงังาน (แสง
สว่าง ความร้อน ฯลฯ) 

3, 5 

เข้าใจว่าตนเองอยู่ที่สถานทีใ่ด เวลาใด 
• พฒันาระบบคิดเชิงพ้ืนที่  

o เขา้ใจว่าตนเองอยูจุ่ดใด ไปทิศใด คน้หาตวัเองในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
o น าวิธีการนั้นมาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองอื่น 

• พฒันาระบบคิดเชิงกาลเวลา 
o ล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ 
o จ าเหตุการณ์หลกัๆตามล าดบัเวลาได ้

 
5 

  

• การตั้งค าถามกับโลก : ส่ิงมีชีวิต สสาร และวัตถุ  
 

            การคน้พบทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนคร้ังแรกน้ีเก่ียวขอ้งกบัสสารในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมีชีวิต
หรือไม่ก็ตาม  แต่ก็ปรากฏอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ  เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกผลิตขึ้นมา  เป็นการน า
ส่ิงมีชีวิตมาตั้งค าถาม ตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัธรรมชาติ และท าการทดลองดว้ยการคิดสร้าง รูปแบบดว้ยแนวคิด
เรียบง่าย เอื้อให้เกิดการตีความและอธิบาย 

 

           กระบวนการขั้นตอนน้ี ครูจะช้ีให้เด็กเห็นและไดรั้บการฝึกสังเกต ทดลอง จ า และพฒันาความคิดเชิง

วิพากษ์และความเขม้ขน้ทางวิชาการ การใช้เหตุผล จนมีรสนิยมในการค้นควา้วิจัยและทักษะการใช้มือ 

ตลอดจนความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค ์การทดลองอย่างง่ายๆ (การส ารวจ การสังเกต การ

จดัการ การประดิษฐ์) ที่ท าโดยนักเรียนทุกคน น าไปสู่การสนทนาในหมู่นกัเรียน เกิดการคลี่ส่ิงที่อยู่ในโลก

รอบตวัพวกเขาให้ไดรั้บรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องตน้และทกัษะทางเทคนิคประสบการณ์ที่เด็กไดสื้บคน้

ตามขั้นตอนจะน าไปสู่การพฒันาวิธีคิด การให้เหตุผล และพร้อมกบัการพฒันาภาษาพูดและภาษาเขียน 
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A  เร่ืองอะไร?  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
ระบุความเปลี่ยนแปลงสภาพของสสารน ้า 3 แบบ ในปรากฏการณ์ชีวิตประจ าวนั 

ระบุสามสถานะของสสารและสังเกตสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ระบุความเปลี่ยนแปลงสภาพของน ้าในปรากฏการณ์ชีวิตประจ าวนั 

          

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์  กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

ระบุสมรรถนะ สถานะของสสารและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
ระบุการเปลีย่นแปลงของสภาพน า้ในปรากฏการณ์ชีวิตประจ าวัน 

เปรียบเทียบและวดัอุณหภูมิ ปริมาตร มวลของน ้ าใน
สถานะของเหลวและในสถานะของแข็ง  รับรู้สถานะ
ของน ้ าและการปรากฎตวัของน ้าในปรากฏการณ์ทาง
ธรรม ชาติต่างๆ 
ท าการทดลองง่ายๆ เก่ียวกบัน ้าและ/หรืออากาศ 
➢คุณสมบตัิบางประการของของแข็ง ของเหลวและ
ก๊าซ         
➢การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงการแข็งตวั การควบแน่น และการหลอมเหลว         
➢สถานะของน ้า (ของเหลว น ้าแข็ง ไอน ้า)         
➢การมีอยู่ ผลกระทบ และคุณสมบัติบางอย่างของ
อากาศ (วัสดุและความสามารถในการอัดของ
อากาศ)         

สังเกตกระบวนการแข็งตัวและการละลาย
ของน ้า  
เช่ือมโยงสถานะของเหลวและของแข็งของ
น ้ าในธรรมชาติโดยสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์
ทางอุตุนิยมวิทยาที่สังเกตพบ (เมฆ ฝน หิมะ 
ลูกเห็บ น ้าแข็ง) 
ตั้งวตัถุต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่ไปตามลมเพ่ือให้
ทราบถึงการมีอยูข่องอากาศ  
ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ (หลอดฉีดยา ลูกโป่ง ป๊ัม
จักรยาน ภาชนะรูปทรงต่างๆ ฯลฯ) โดยมุ่ง
เป้าไปที่การทดสอบความเป็นสาระส าคัญ
ของอากาศ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ครูจะสอนทุกเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัสถานะก๊าซในชั้นประถม 2   
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B วิธีการรับรู้โลกท่ีมีชีวิต?   
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

₋ รู้จกัลกัษณะของโลกทีอ่ยูอ่าศยั ปฏิสัมพนัธ์ของตน และความหลากหลายในโลก        
₋ ตระหนกัถึงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง         

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

รู้ลักษณะของโลกที่มีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ ความหลากหลายในโลก 
ระบุส่ิงที่เป็นสัตว ์พืช แร่หรือที่ผลิตโดยส่ิงมีชีวิต 
➢การพฒันาของสัตวแ์ละพืช         
➢วฏัจกัรชีวิตของส่ิงมีชีวิต         
➢อาหารของสัตวบ์างชนิด         
➢บางความตอ้งการที่ส าคญัของพืช         

เช่นเดียวกับในโรงเรียนอนุบาล สังเกตความ
เป็นไปของชีวิตสัตวแ์ละพืชรอบตวั 
สังเกตสัตว์และพืชจากส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว แล้ว
ไกลตวัออกไป  
สร้างระบบนิเวศขนาดเล็ก (เลี้ยงสัตว ์เพาะปลูก) 
ในชั้นเรียน, ในสวนโรงเรียนหรือบ่อของโรงเรียน 

ระบุปฏิสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตต่อกันและกันและกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
➢ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตที่มีอยูใ่นสภาพ   
    แวดลอ้มและการพ่ึงพาอาศยักนัของพวกมนั         
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหารส่ิงมีชีวิต         
➢ห่วงโซ่ของอาหารแบบผูล้่าเหย่ือ         
ให้นกัเรียนระบุปฏิสัมพนัธ์ที่สังเกตเห็นในโรงเรียน 
  

สร้างผังอย่างง่ายๆแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ติดตามดูส่ิงที่ เข้ามาในห้องเรียนและออกจาก
ห้องเรียน (กระดาษ ส่ิงที่รีไซเคิล) , โรงอาหาร 
(อาหาร, น ้า, ส่ิงที่กลายเป็นของเสีย) 
 
  

ตระหนักถึงพฤติกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง  
-ระบุส่ิงที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
-วดัและสังเกตการณ์เติบโตของร่างกายของตนเอง 

» การเจริญเติบโต (ความสูง, มวล, ขนาดรองเทา้)  
» การเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นล าดบั           

  

ใชแ้ผงวดั เคร่ืองมือชัง่ ตวง วดั ตารางและกราฟ 
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ปฏิบตัิตามและเห็นคุณค่าของกติกาบางประการเก่ียว 
กบัสุขอนามยัในชีวิต: การทานอาหารให้หลากหลาย, 
กิจกรรมการออกก าลังกาย, การรู้จักผ่อนคลายและ
และความจ าเป็นในการนอนให้สัมพนัธ์กับอายุ, สุข
นิสัยประจ าวนัในการดูแลตนเองให้สะอาด (ฟัน, มือ, 
ร่างกาย)  
➢ประเภทอาหารและก าเนิดของอาหาร         
➢ประโยชน์ของการกินอาหาร (ให้พลงังาน: กิน
เพื่อสามารถเคลื่อนไหว)          
➢ความสมดุลของอาหาร ( ต่อมื้ อ  ต่อวัน ต่อ
สัปดาห์)          
➢ผลของการออกก าลังกายสม ่าเสมอในเชิงบวก
ต่อร่างกาย         
➢การเปลี่ยนแปลงของจังหวะกิจกรรมในแต่ละ
วนั (การนอนหลบั กิจกรรม การพกัผ่อน ฯลฯ)         

ใชแ้ท่งวดัเคร่ืองมือวดัเพื่อติดตามการเจริญเติบโต 
ความสามารถและกราฟิก 
  
ก าหนดหลกัการของอาหารที่สมดุลและหลากหลาย 
  
พฒันาและบูรณาการกฎอนามยับางประการของ
ชีวิตและความปลอดภยั 

  

c. อุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์คืออะไร? ตอบสนองความต้องการอะไร? ท างานอย่างไร?    
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
₋ เขา้ใจการท างานและวิธีท างานของอุปกรณ์ที่มนุษยป์ระดิษฐ์  
₋ ประดิษฐ์อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายๆ โดยเคารพกฎของความปลอดภยัพ้ืนฐาน   
₋ เร่ิมการเป็นเจา้ของของสภาพแวดลอ้มแบบดิจิตอล  

ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

เข้าใจการท างานและวิธที างานของอปุกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์   

สังเกตและใชอุ้ปกรณ์ ระบุวิธีท างานของอุปกรณ์
เหล่านั้น 
ระบุกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรืออาชีพที่ใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

โดยอุปกรณ์สองสามอย่าง ทั้งแบบปัจจุบนัและ
แบบเก่า ระบุการท างานและวิธีใช้ หน้าที่ของ
อุปกรณ์เหล่านั้น  
ในกระบวนการสังเกต ให้ร้ือประกอบใหม่
ด าเนินการทดสอบและทดลอง  
คน้พบความหลากหลายของอาชีพในปัจจุบนั 
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สัมภาษณ์ผู ้ชายและผู้หญิงที่ท างานเก่ียวกับ
เทคนิค เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรที่ใช ้ 

ท าอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าเรียบง่าย โดยเคารพกฎความปลอดภยัเบ้ืองต้น 
ประดิษฐ์อุปกรณ์โดยประกอบรวมช้ินส่วนที่มี
อยู ่โดยท าตามผงัวิธีการการประกอบ  
 ระบุคุณสมบัติของวัสดุ  ในส่วนที่ เ ก่ียวกับ
กระแสไฟฟ้า 
บอกความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้พลงังานจาก
แบตเตอร่ีหรือกระแสไฟฟ้า 
• ส่วนประกอบและการท างานของวงจร   
    ไฟฟ้าอยา่งง่าย 
• ตวัอยา่งตวัน าและฉนวนที่ดี 
• บทบาทของสวิตช์ 
• กฎความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน  

ในการประดิษฐ์  ครูจะเตรียมการสอนแตกต่างกนั
ไปตามอายุของนักเรียน  อุปกรณ์หรือวงจรที่
ประดิษฐ์  ความคุน้เคยกบัอุปกรณ์ในปริบท โดย
ค านึงถึงกฎพ้ืนฐานดา้นความปลอดภยั 
ตวัอยา่ง: -สร้างแบบจ าลองบา้นตุ๊กตา ซ่ึงมีกวา้น 
แบบ ทดสอบง่ ายๆ  ในระหว่างการเตรียม
ประกอบบา้น ครูช้ีความแตกต่างของวสัดุ เป็น
สองประเภท: ตวัน าที่ดีและฉนวน 
ตวัอยา่ง: การสร้างเกมทกัษะเก่ียวกบัไฟฟ้า  

 
  

เร่ิมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
อธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใน
ภาษาง่ายๆ 
- นักเรียนมีความคุน้เคยระดบัเพียงพอกบัการใช้
เคร่ืองอ่านเอกสารโดยใช้เคร่ืองอย่างมีเหตุผล 
(ครูสอนอยา่งสัมพนัธ์กบัวิชาภาษาฝร่ังเศส)  

  

- สังเกตการเช่ือมต่อระหว่างวสัดุต่างๆ 
- พฒันาความคุน้เคย ฝึกใช้ตรวจเคร่ืองสอบการ
สะกดค า 
-  การจดัหนา้ จดัยอ่หนา้ ลบ ยา้ย ท าซ ้า 
- การใชค้อมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ การเก็บ เซฟ  
 กูค้ืนไฟล ์

 

1. ตั้งค าถามเก่ียวกับพื้นที่และกาลเวลา  (เพ่ือเข้าใจว่าตนเองอยู่ท่ีสถานท่ีใด เวลาใด) 
 ในการสอนวิชาน้ีในช่วงชั้นที่ 2 นกัเรียนจะค่อยๆผ่านจากกาลเวลาที่มีตนเองเป็นศูนยก์ลางไปยงักาล เวลา
ในมิติทางกายภาพและทางสังคมที่ไม่มีตนเองเป็นศูนยก์ลาง ในท านองเดียวกนั จากพ้ืนที่ที่มีตนเองเป็นศูนย ์
กลางไปสู่พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และจกัรวาล ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเขา้ใจวิวฒันาการวิถีชีวิต ในบางดา้นของมนุษย์
รุ่นก่อนปัจจุบนัขึ้นไปสองหรือสามรุ่นในอดีต และสามารถเปรียบเทียบพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ในขั้นง่ายๆ  
เมื่อจบช่วงชั้น นกัเรียนเร่ิมเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และเร่ิมมองภาพโลกและภูมิศาสตร์ของโลก
ในภาพรวม ในความเป็นจริงที่หลากหลายและซบัซ้อน การมองภาพเช่นน้ีจะชดัเจนย่ิงขึ้นเมื่อนกัเรียนคน้พบ
ผลงานอนัหลากหลายมากมายที่มนุษยส์ร้างสรรคข์ึ้นในยคุสมยัต่างๆ ตามเวลาและสถานที ่     ตั้งแต่ชั้นประ 
ถมศึกษาปีที่ 1 นกัเรียนซ่ึงไดรั้บค าแนะน าจากครู  ท าการสังเกต ส ารวจ คน้หาแลว้อธิบายภาพ หากเป็นไปได้
ในพ้ืนที่ เติมเต็มให้สมบูรณ์ดว้ยเร่ืองราว ค าพูดที่สอบถามมา และการศึกษาเอกสาร ดงันั้น นกัเรียนจึงระบุได้
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ถึงการเปลี่ยนแปลง ความสัมพนัธ์ และขอ้เท็จจริงที่น่าทึ่ง การฝึกปฏิบติัเป็นประจ าในลกัษณะน้ีแสดงให้เห็น
อยา่งชดัเจนถึงวิวฒันาการและผลที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองตลอดมา  

 เข้าใจว่าตนเองอยู่ที่สถานที่ใด 
สมรรถนะซ่ึงอยูใ่นวิชาในเชิงบูรณาการน้ี เป็นส่ิงส าคญั ส าหรับโครงสร้างความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน ครู
สอนสมรรถนะไดโ้ดยให้เด็กฝึกพูดและท าเป็นประจ าเป็นล าดบัขั้นตอน เด็กจะคอ่ยๆระบุพ้ืนทีต่่างๆ และ
ภาษาที่ถูกตอ้งชดัเจนขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 
₋ ระบุไดว่้าตนเองอยู ่ณ พ้ืนที่ใด และบอกเล่าภาพได ้        
₋ เขา้ใจว่าตนเองอยูท่ี่ ณ จุดใดในโลกบนแผนที่ หรือบนจอคอมพิวเตอร์ 

คน้หาสถานที่บนแผนที่หรือบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
ความรู้ และสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ และ

เคร่ืองมือส าหรับนักเรียน 
ระบุว่าตนเองอยู่ทีส่ถานที่ใด เวลาใดและบอกเล่าภาพได้ 

ระบุจุดที่ตนเองอยูใ่นพ้ืนที่รอบๆใกลต้วั 
ระบุต าแหน่งของส่ิงของหรือบุคคลที่สัมพนัธ์กัน
หรือสัมพนัธ์กบัสถานที่ส าคญัอื่นๆ 
➢ค าศัพท์ที่ช่วยให้การก าหนดต าแหน่ง (ซ้ายขวา 
ดา้นบน ดา้นล่าง ขา้งบน ขา้งใต ้ขา้งหน้า ขา้งหลัง 
ใกล้ ไกล เบื้องหน้า เบื้องหลัง ทิศเหนือทิศใต้ ทิศ
ตะวนัออก ทิศตะวนัตก ... )         
➢ค าศพัทท์ี่ใชก้  าหนดการเคลื่อนยา้ยที่ (ไปขา้งหนา้ 
ถอยหลงั เลี้ยวขวา / ซ้าย ขึ้น ลง...)  
 ➢บอกเล่าเก่ียวกับพ้ืนที่ที่คุ ้นเคย (พ้ืนที่โรงเรียน 
บริเวณภายนอกโรงเรียน หมู่บ้าน ในอ าเภอและ
อ า เ ภ อ ใ ก ล้ เ คี ย ง )  แ ล ะ พ้ื น ที่ ที่ ไ ม่ คุ ้ น เ ค ย 
(ประสบการณ์ในระหว่างการออกพ้ืนที่สนามหรือ
ทศันาจร) 
➢บางวิธีในการเล่าเก่ียวกับตนเองในพ้ืนที่ อ่าน
แผนที่ ระบุตนเองบนแผนที่ หาทางไปรอบๆ แผนที่ 
➢องคป์ระกอบของแผนที่: ช่ือ มาตราส่วน ทิศ 
ค าอธิบาย                  

บทเรียนตอนน้ีเช่ือมโยงกบัวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ิมจากกิจกรรมในพ้ืนที่ใกล้ๆ และเป็นที่รู้จกัไปยงั
พ้ืนที่ที่ไม่รู้จกั 
สถานการณ์สมมติโดยใช้ภาษาพูดแลว้เขียนโดยใช้
ภาษาที่เหมาะสม 
- ครูสอนโดยโยงกบัวิชาคณิตศาสตร์ ให้เด็กเล่าเร่ือง
สถานที่แวดลอ้ม (ดว้ยอุปกรณ์ช่วย เช่นหุ่น แผนที่ 
ภาพถ่าย)   
วาดภาพพ้ืนที่โรงเรียน โดยดึงขอ้มูลจากแผนที่ 
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ค้นหาสถานที่บนแผนที่หรือลูกโลกหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ระบุและบอกเลา่เร่ืองพ้ืนที่ในโลก  
ศึกษาพ้ืนที่บนแผนที่หรือลูกโลก 
เด็กระบุต าแหน่งของภูมิภาค ประเทศฝร่ังเศส ยโุรป 
และทวีปอื่นๆ 
รู้ว่าโลกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลขนาดใหญ่ที่
ประกอบดว้ยดาวประเภทต่างๆ  
➢จากอวกาศที่รู้จกัสู่ห้วงอวกาศไกลออกไป :          

• ประเทศ ทวีป มหาสมุทร;  
• โลกและดวงดาว (ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์

ฯลฯ) . 

แผนที่ แผนที่ดิจิตอล ลูกโลกเป็นเคร่ืองมือท าให้
เห็นภาพของโลก ของมหาสมุทร ทะเล ทวีป  เส้น
ศูนยสู์ตรและขั้วโลก ... 
แผนที่ระบบสุริยะ การระบุต าแหน่งของโลกที่
สัมพนัธ์กบัดวงอาทิตย ์ 
ฤดูกาล  การโคจรของดวงจนัทร์ ใชแ้บบจ าลอง
ขนาดลดลง (ลูกบอลมีแสงสว่าง) 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า  
ในชั้นประถม 2 เราเร่ิมตน้ศึกษาพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์บนบก ผ่านพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ที่มีลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง 
โดยเร่ิมจากพ้ืนที่ที่เด็กอาศยัอยู ่แลว้เขา้สู่พ้ืนที่ที่ห่างไกลหรือไมคุ่น้เคยมากขึ้น ซ่ึงมีส่วนช่วยให้เด็กเห็นโลก
จากมุมมองที่เขาไมไ่ดเ้ป็นศูนยก์ลาง 

 

 เข้าใจว่าตนเองอยู่ ณ เวลาใด  
เช่นเดียวกบัหัวขอ้ก่อนหน้า สมรรถนะในวิชาตอนน้ีสอนแบบบูรณาการ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับโครงสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน ครูสอนสมรรถนะไดโ้ดยให้เด็กฝึกพูดและท าประจ าเป็นล าดบัขั้นตอน เด็ก
จะค่อยๆระบุพ้ืนที่ต่างๆ และภาษาที่ถูกตอ้งชดัเจนขึ้น 

 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 

 ระบุไดว่้าตนอยู ่ณ เวลาใดและวดัระยะเวลา         
₋ ระบุและคน้หาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานาน ห่างไกลตน         
ความรู้ และ สมรรถนะหลกัที่เกีย่วข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  

และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 
ระบุได้ว่าตนอยู่ ณ เวลาใดและวัดระยะเวลา  

ระบุจงัหวะของวฏัจกัรของกาลเวลา  
อ่านเวลาและวนัที ่
➢ การสลบักลางวนั/กลางคนื         

ปฏิทินส าหรับท าเคร่ืองหมายจุดเวลา (ปี เดือน 
สัปดาห์ วนั) 
“วงลอ้วนั” เพื่อท าให้เห็นชดัแจง้ลกัษณะวฏัจกัร
ของวนัในสัปดาห์  
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➢ลกัษณะวฏัจกัรของวนั สัปดาห์ เดือน 
ฤดูกาล         

➢วนัแบ่งออกเป็นชัว่โมง         
➢สัปดาห์แบ่งออกเป็นวนั         

ตารางการใชเ้วลาในวนัหน่ึงๆ 
นาฬิกา ลูกตุม้เพื่อยึดจุดสังเกตบางจุดของการ
ประมวลเวลา นาฬิกาแดด.  

เปรียบเทียบ คาดการณ์ วดัระยะเวลา 
➢หน่วยวดัระยะเวลาปกติ: วนั , สัปดาห์, 
ชัว่โมง , นาที , วินาที , เดือน ปี ศตวรรษ 
สหัสวรรษ          
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยเหล่าน้ี          

บทเรียนตอนน้ีเช่ือมโยงเขา้กบัวิชาคณิตศาสตร์ 
ใชน้าฬิกาทราย นาฬิกา และนาฬิกาที่มีเข็มและ
จอแสดงผลดิจิทลั นาฬิกาจบัเวลา 

คน้หาเหตุการณ์ที่สัมพนัธ์กนั 
➢ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวนั รายสัปดาห์และ
ก าหนดความส าคญัของเหตุการณ์หน่ึงกบั
เหตุการณ์อื่นๆ         
➢ เหตุการณ์ เร่ืองราวในมิติของความต่อเน่ือง
และการสืบทอด  ขา้งหนา้และขา้งหลงั พร้อม
กนั         

ปฏิทินเพื่อคน้หาและก าหนดจุด ในมิติของ”เดือน” 
“ปี” โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในแง่ของส่วนบุคคลหรือ
ประวตัิศาสตร์ 
ไทมไ์ลน์คอืการคน้หาและระบุต าแหน่งของ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ก  าหนด (ก่อน หลงั ระหว่าง 
เมื่อเวลาผ่านไป มีหลายวนั เดือน ปี...) 
สถานการณ์ชัว่ขณะของเหตุการณ์ในเร่ืองเล่า  

ระบุและค้นหาเหตุการณ์บางอย่างในระยะเวลานานขึน้ 

ตระหนกัว่ากาลเวลาไม่สามารถยอ้นกลบัได ้ 
➢ช่วงเวลาของพ่อแม่         
➢รุ่นที่มีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนัและความทรงจ าของ
ครอบครัว         
➢มองวิวฒันาการสังคมผ่านวิถีชีวิต (อาหาร, ที่อยู่
อาศยั เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองมือ สงคราม การยา้ยถิ่น. 
..) และเทคโนโลยีวิทยาการในช่วงเวลาต่างๆ         

ความเป็นอนิจจงั เพื่อให้เขา้ใจถึงการยอ้นเวลาไม่ได ้
พฒันาและใชป้ฏิทินและ / หรือไทมไ์ลน์ในช่วงเวลา
ต่างๆ (ตามล าดบัเวลา รุ่น ประวตัิศาสตร์) 
เพื่อระบุล าดบัเหตุการณ์อยา่งง่าย ๆ ของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน โรงเรียน อ าเภอ เมือง ประเทศ 
โลก 

ระบุช่วงเวลาในประวตัิศาสตร์โลกตะวนัตกและ
ของฝร่ังเศสโดยเฉพาะ วนัส าคญัและบุคคลส าคญั
บางช่วง 
➢บุคคลส าคญับางท่านและวนัที่เกิดเหตุส าคญั         

แหล่งขอ้มูลในทอ้งถิ่น (อนุสาวรีย ์สถาปัตยกรรม 
...) เร่ืองราว ค าให้การ ภาพยนตร์ที่มองว่าเป็น
แหล่งขอ้มูลให้คน้ควา้ 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า  
          นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนว่าดว้ยจังหวะเวลามาแลว้ในชั้นเตรียมประถม อย่างต่อเน่ือง เคร่ืองมือ
อุปกรณ์แสดงเวลาเช่น ปฏิทิน ปฏิทินระบุก าหนดการ ฯลฯ ถูกใช้ตลอดช่วงชั้น ครูจดัการเรียนรู้เก่ียวกับ
ช่วงเวลาส าคญัในประวติัศาสตร์ชั้นประถม 2 
         ในปี ประถม 2 ครูเร่ิมตน้สอนเก่ียวกบัพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ในอดีตไกลตวั ผ่านเหตุการณ์ บุคคลส าคญั 
วิถีชีวิตของช่วงเวลาหลักในประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและโลกตะวนัตก และผ่านสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์บางแห่งที่มีลกัษณะเฉพาะ 

 
3. ส ารวจดูองค์กรต่างๆของโลก 

           ในช่วงชั้นที่ 2 นกัเรียนจะค่อยๆตั้งค าถามว่านกัเรียนเก่ียวขอ้งอยา่งไร มีความสัมพนัธ์อะไรในโลกที่
ก  าลงัเปลี่ยนแปลง นกัเรียนพฒันาความรู้และวิธีการต่างๆที่ส่งต่อความเขา้ใจว่านกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ
ระเบียบสังคมที่อยูร่อบตวั และหมุนเวียนไปเสมอ ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกาลเวลา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- เปรียบเทียบวิถีชีวิตของชายและหญิงและบอกเล่าพ้ืนที่บางแห่งในโลก          
- เขา้ใจว่ามีการจดัระเบียบและระบบพ้ืนที่           

- เล่าเก่ียวกบัภูมิประเทศ     

ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และแหล่งข้อมูลส าหรับนกัเรียน 

เปรียบเทียบวิถีชีวิตของชายและหญิง 

เปรียบเทียบวิถีชีวิต (อาหาร ที่อยูอ่าศยั เส้ือผา้ 
เคร่ืองมือ สงคราม การ 
เดินทาง ฯลฯ) ในช่วงเวลาต่างๆ หรือจากวฒันธรรมที่
แตกต่างกนั 
➢ส่ิงที่ใชเ้ปรียบเทียบวิถีชีวิต: อาหาร ที่อยูอ่าศยั 
เส้ือผา้ เคร่ืองมือ สงคราม การเดินทางยา้ยถิ่น ...          
➢การด าเนินชีวิตของชายและหญิง และเร่ืองเล่า
เหตุการณ์และช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์         
➢วิถีชีวิตในบางพ้ืนที่ที่มีอตัลกัษณ์โดดเด่น  

เอกสาร เอกสารดิจิทลั สารคดี การฟังและการอ่าน มีผู ้
เล่าให้ฟัง เร่ืองราว  
  
  
เอกสาร เอกสารดิจิทลั สารคดี ค าบอกเล่า 
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เข้าใจว่ามีการจัดระเบียบและระบบพื้นที่          
ส ารวจเขต หมู่บา้น เมือง: พ้ืนที่หลกัและบทบาทหลกั
ของพ้ืนที ่
➢พ้ืนที่ใกลม้าก (โรงเรียน สวนสาธารณะ เส้นทาง
ปกติ ฯลฯ) จากนั้นใกลแ้ละซบัซ้อนมากขึ้น (อ าเภอ 
หมู่บา้น ใจกลางเมือง ศูนยก์ารคา้ ฯลฯ) ค่อยๆ สร้างผงั
ของสถานที่         
➢องคก์รมองจากเชิงพ้ืนที่ โดยใชภ้าพถ่ายพ้ืนที่ทาง
อากาศ และจากเอกสารการท าแผนที่         
➢แผนที่เร่ืองของเมืองในฝร่ังเศส (ซ่ึงจดัท าอยา่งมี
หัวขอ้เร่ืองราว)        
➢บทบาทของบุคคลหลกัในเมือง: เทศบาล, ผูอ้ยู่
อาศยั, พ่อคา้ ...        

ภาพถ่ายที่ถ่ายในพ้ืนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายทางอากาศ
เฉียง (ไดอะแกรม) จากนั้นแนวตั้ง แผน แผนที่ภูมิ
ประเทศ (แผนผงั); ตารางตวัเลข สถิติ (ประชากรของ
เมืองใหญ่) 

ระบุภูมิประเทศ 
รู้จกัภูมิประเทศที่แตกต่างกนั: ชายฝ่ังทะเล, เทือกเขา, 
ชนบท, เมือง, ทะเลทราย ... 
➢ภูมิทศัน์หลกัในประเทศฝร่ังเศส โดยให้เห็น
สถานที่อยูอ่าศยั         
➢ภูมิประเทศบางส่วนของโลกและ
ลกัษณะเฉพาะ          

ภาพถ่ายทิวทศัน์และทุ่งนา มุมมองทางอากาศ ลกูโลก
ภาคพ้ืนดิน 
ภาพยนตร์สารคดี 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
         ในชั้นอนุบาล : นักเรียนจะสังเกตและเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขา กบัชีวิตของพ่อแม่และปู่ ย่าตายาย
สังเกตและอธิบายแวดวงใกลต้วั แลว้จึงสังเกตภูมิหลงัที่ห่างไกลและแตกต่างกนัมากขึ้นดว้ยการท าโครงงาน 
         ในชั้น ประถม 1 : นักเรียนเรียนรู้วิวฒันาการของวิถีชีวิตและเหตุการณ์ ลกัษณะโดดเด่นของ 3-4 ชั่วอายุ
คน  สภาพแวดลอ้มในพ้ืนที่ที่อยู่ใกลเ้พ่ือเปรียบเทียบกบัสภาพแวดลอ้มที่ห่างไกลมากขึ้นและแตกต่างกนั: ตั้ง
ค าถามว่าเขาใชชี้วิตอยูอ่ยา่งไร เดินทางอยา่งไร วิธีการเดินทางไปตามเมืองและชนบทในประเทศฝร่ังเศสหรือที่
อื่น ๆ   
          ในชั้นระถม 2  นกัเรียนส ารวจและเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตของบุคคลส าคญั ทั้งระดบัชาติและทอ้งถิน่ 
คนธรรมดาๆ หญิงและชาย( ชาวนา ศิลปิน ช่างศิลป์ฝีมือเอก คนงานทหาร นักเขียน ปราชญ์ นักดนตรี ผูม้ี
อิทธิพลทางความคิด ) เพื่อท าความเขา้ใจขอ้เท็จจริงส าคญับางประการของยุคประวตัิศาสตร์บางช่วง  เมื่อใช้
เกณฑ์การเปรียบเทียบ นักเรียนจะคน้พบว่าสังคมอื่นๆ ด ารงอยู่ไดอ้ย่างไร มนุษยใ์ช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอย่างไร (ที่อยู่อาศยั อาหาร เส้ือผา้ ขนบธรรมเนียม ความส าคญัของสภาพอากาศ 
ความช่วยเหลือ สถานที่ ฯลฯ) โดยใชต้วัอยา่งของสภาพแวดลอ้มในเมืองใกลเ้คียง พวกเขาศึกษาว่าสังคมมนุษย์
จดัระเบียบพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพวกเขาอยา่งไร: ที่อยูอ่าศยั พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การปกครอง ...  
 

การสอนไขว้วิชา หรือบูรณาการ (Cross curricular teaching)  
           ในเบื้องตน้ การสอน " การตั้งค าถามกบัโลก" นั้นเก่ียวขอ้งกบัวิชาคณิตศาสตร์  ครูชวนให้นักเรียน
อ่านตาราง จบัประเด็นและจดบนัทึก ท าการวดั  นักเรียนใช้แนวคิดเรขาคณิตและวดัความกวา้งยาว ขณะที่
สร้างอะไรขึ้นมา   ใช้หลกัคิดเพ่ือหาจุดหมายในมิติกาลเวลาและมิติทางพ้ืนที่ เพ่ือเขา้ใจว่าเหตุการณ์หรือ
สถานที่อยู ่ณ จุดใดบนแผนที่ 
          ในวิชาพลศึกษาและการกีฬา ครูช้ีให้เด็กเข้าใจบทบาทของกล้ามเน้ือ เส้นเอ็นและกระดูกในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย เช่นเดียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
          โดยที่วิชาน้ี นกัเรียนตอ้งสามารถจดัการกบัภาษา ใชค้ าศพัทท์ี่ชดัเจนเพ่ืออธิบายและออกแบบแนวคิด
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ใชค้ าเฉพาะเพื่อบรรยายการกระท า และสร้างประโยคที่เหมาะสม เพื่อเล่าเร่ืองโดย
ล าดบัความต่อเน่ือง ความเป็นเหตุและผล ครูจึงสอนสมรรถนะเก่ียวกบัการพูดและการเขียน จดัต าแหน่งให้
ทนัเวลาและต่อเน่ืองของเหตุและผล  นกัเรียนเร่ิมรู้จกัวิธีการเฉพาะในการเขียน กล่าวคือ การจดบนัทึกให้
เร็ว การจดัท ารายการ ตาราง  และพฒันาการเขียนเอกสารดว้ยความช่วยเหลือของครู  
ในส่วนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัจริยธรรมและหนา้ที่พลเมือง เป็นโอกาสอนัดีที่นกัเรียนจะได้
ฝึกฝนการแสดงความคิดในการอภิปรายหมู่ร่วมกนั อีกทั้งเริมพฒันาทกัษะการอธิบาย การโตท้างความคิด 
การวิจารณ์ และพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองว่าเขาก็สามารถคน้ควา้ ส ารวจ โลกดว้ยตวัของเขาเอง  การ
เช่ือมโยงกบัวิชาศิลปะเป็นไปได ้เมื่อสอนเร่ืองวสัดุและอุปกรณ์  
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คณิตศาสตร์ 
 

              ในช่วงชั้นที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผูซ่ึ้งจะ
พฒันาความสามารถในการแสวงหา ให้เหตุผล และส่ือสาร โจทยปั์ญหาท าให้เป็นไปไดท้ี่จะเขา้ถึงแนวคิด
ใหม่ รวบรวมการได้มาและกระตุ้นค าถาม  โจทย์ค าถามอาจมาจากสถานการณ์ในห้องเรียนหรือจาก
สถานการณ์ที่พบในบทเรียนวิชาอื่น ๆ  โดยเฉพาะวิชา "การตั้งค าถามเก่ียวกบักบัโลก" ซ่ึงมีส่วนอย่างย่ิงใน
การเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร์เขา้กบัวิชาอื่นๆ บ่อยคร้ังที่การตั้งโจทยปั์ญหาเป็นเร่ืองสนุก  นอกจากน้ี ครูจะ
ดูแลให้นกัเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม เรียนรู้โจทยปั์ญหาดว้ยการประยกุต์ใชก้บัการปฏิบตัิการเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง โดยวิธีการลองผิดลองถูก   
              ในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ องค์ประกอบว่าดว้ยการเขียนกลายเป็นส่ิงส าคญั การเขียนตวัอักษร
และตวัเลขเป็นส่ิงแรก และล าดบัต่อไปคือการน ามาเขียนถ่ายทอดสถานการณ์ซ่ึงนกัเรียนค่อยๆพฒันาดว้ย
ความช่วยเหลือของครู ในรูปแบบที่เขียนในสมุดแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การพูดโดยใช้ถอ้ยค า ประโยค
และไวยากรณ์ถูกต้องเหมาะสมนั้นมีความส าคัญพอๆ กับการเขียน  และเป็นส่ิงที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างนักเรียน  และในบริบทที่นักเรียนเขา้ใจความหมายมากขึ้นๆ ดว้ยปริบทที่ตอ้งจดัการกับ
ขอ้มูลโจทยจ์ากสถานการณ์  ท าให้นกัเรียนค่อยๆ ซึมซบัส่ิงที่เป็นนามธรรม                     
              นักเรียนมีความเขา้ใจที่แข็งแรงเก่ียวกบัจ านวนเต็ม ซ่ึงเคยเรียนรู้มาแลว้ในช่วงชั้นที่ 1 จึงศึกษาวิธี 
การที่แตกต่างออกไปในการเขียนตวัเลข โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเขียนตวัเลข ช่ือปากเปล่า การเรียบเรียง-การ
สลายตวัตามคุณสมบติัเชิงตวัเลข (จ านวนสองเท่าของส่ิงหน่ึง จ านวนคร่ึงหน่ึงของส่ิงหน่ึง ฯลฯ ) เช่นเดียว 
กบัการสลายตวัเป็นหน่วยการนบั (หน่วย สิบ ฯลฯ) 
               ปฏิบติัการทั้งส่ี (บวก ลบ คูณ หาร) เป็นบทเรียนเร่ิมตน้ของช่วงชั้นดว้ยโจทยท์ี่ช่วยให้ความ หมาย
ต่อนักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโจทยท์ี่เก่ียวกบัขนาดปริมาณหรือการวดั การฝึกคิดเลขในใจทุกวนัช่วยเพ่ิม 
พูนความเช่ียวชาญดา้นตวัเลข และช่วยการคิดไดค้ล่องแคล่วเป็นอตัโนมตัิ เช่นเดียวกบัการท่องจ าตารางบวก
เลขหรือตารางสูตรคูณที่มีผลมากกว่าเลขหลกัสิบ 
              ในการเช่ือมโยงกบัวิชา "การตั้งค าถามกบัโลก" นักเรียนพบขนาดปริมาณที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะวดั 
และเร่ิมท าความเขา้ใจกบัพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาเรขาคณิตกับวตัถุบาง อย่าง 
(เช่นของแข็ง และรูปทรง) บทเรียนเร่ืองขนาดและการวดัเป็นส่วนที่ตอ้งเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น    
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สมรรถนะที่มุ่งสอน ฐานสมรรถนะหลัก 
ค้นหา  
• มีส่วนร่วมในกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาโดยการสังเกต ถามค าถาม จดัการ 

ทดลอง ตั้งสมมติฐาน หากจ าเป็นโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากครูหลงัจากช่วงของ
การคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยล าพงั  

• ทดสอบลองท าหลายทาง ที่นกัเรียนเสนอเอง หรือแนะน าโดยนกัเรียนอื่นหรือครู 

2, 4 

จ าลองแบบ (Model) 
• ใชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโจทย์

ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัปริมาณและการวดั 
• ตระหนกัว่าปัญหาบางอยา่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์เพ่ิมเติม ปัญหาอื่นๆ จาก

สถานการณ์การคูณ การแบ่งปันหรือการจดักลุ่ม 
• จดจ ารูปร่างในวตัถุจริงและท าซ ้าในเชิงเรขาคณิต 

1, 2, 4  

น าเสนอ 
• ท าความเขา้ใจกบัระบบการน าเสนอต่างๆกนั  (ภาพวาด ผงัไดอะแกรม ตน้ไม้
การค านวณ ฯลฯ) 
• ใชต้วัเลขเพื่อแสดงปริมาณหรือขนาด  
• ใชก้ารน าเสนอแบบต่างๆที่แข็งแรงและสถานการณ์เชิงพ้ืนที่ 

1, 5 

หาเหตุผล 
• คาดคะเนผลลพัธ์ของการปรับ การค านวณ หรือการวดั 
• หาเหตุผลในการเสนอตวัเลขอีกคร้ังดว้ยเคร่ืองมือ 
• พิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ (ขอ้โตแ้ยง้ของผูอ้ื่น ผลการทดลอง แหล่งที่มา
ภายในหรือภายนอกชั้นเรียน ฯลฯ) เพื่อปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับการตดัสินใจ  
• ค่อยๆ ตระหนกัถึงความจ าเป็นและความสมควรในการยืนยนัเหตุผล 

2, 3, 4 

ค านวณ 
• ค านวณดว้ยตวัเลขทั้งหมด ในใจหรือดว้ยมือ ดว้ยวิธีที่แน่นอนหรือใกลเ้คียง 
โดยใชก้ลยทุธ์ที่ปรับให้เขา้กบัตวัเลขที่ก  าลงัคิดท า  
• ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องผลลพัธ์ 

4 

ส่ือสาร 
• ใชภ้าษาพูดและภาษาเขียน ตามธรรมชาติ จากนั้นจึงใช้รูปแบบน าเสนอและ
สัญลกัษณ์บางอยา่งเพ่ืออธิบายขั้นตอนและกล่าวสนบัสนุนการใชเ้หตุผล 

1, 3 
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ตัวเลขและการค านวณ 

          ความรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็มและการค านวณเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของช่วงชั้นที่ 2 โดยจะพฒันาเพื่อ
รองรับปริมาณและขนาด โดยท างานตามแกนต่างๆ 
การแก้ปัญหาตามบริบท: การนบัคอลเลกชนั, การวดัขนาด, การคน้หาอนัดบัในรายการ, การพยากรณ์
ผลลพัธ์ของการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัคอลเลกชนัหรือขนาด (เปรียบเทียบ, น ามารวมกนั, เพ่ิม, ลดขนาด, 
แบ่งปันในส่วนที่เท่ากนัหรือไม่เท่ากนั, คน้หาจ านวนคร้ังที่รวมอยูใ่นที่อื่น ฯลฯ ) การกระท าเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุที่อยูแ่รกของวสัดุทั้งหมดและจากนั้นกลา่วถึงวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร; งานวิจยัและแบบจ าลอง
เก่ียวกบัปัญหาเหล่าน้ีท าให้สามารถแนะน าการด าเนินการทั้งส่ีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (การบวก การลบ การ
คูณ การหาร)     
ศึกษาความสัมพนัธ์ภายในกับตัวเลข: เขา้ใจว่าตวัตายตวัแทนของจ านวนเต็มคือ " จ านวนน้ีบวกหน่ึง" แยก
ยอ่ย/ประกอบตวัเลขใหม่ คูณ คูณ โดยใชห้น่วยนบั (หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนั) เปลี่ยนหน่วยเลขอา้งอิง 
เปรียบเทียบ เรียงล าดบั ท าซ ้าล าดบั (+1, +10, + n) เป็นตน้    
การศึกษาการก าหนดด้วยวาจาและ / หรือลายลักษณ์อักษรที่แตกต่างกัน: ช่ือของหมายเลข; การเขียน
ตามปกติเป็นตวัเลข (ต าแหน่งทศนิยม) ; สองเท่าของ, คร่ึงหน่ึงของ, ผลรวมของ, ผลิตภัณฑ์ของ; ผลต่างของ
ผลหารและเศษของ; การเขียนบรรทดั บวก/ลบ, คูณ, ผสม, ในหน่วยการนบั, ฯลฯ.       
งบประมาณรายจ่ายของกลยุทธ์การค านวณปรับให้เขา้กบัตวัเลขและการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้ง. กลยทุธ์
เหล่าน้ีจะขึ้นอยูก่บัความรู้ของขอ้เท็จจริงจ าตวัเลข (สารเติมแต่งและ repertoires คูณ, ความรู้ของหน่วยงาน
จ านวนและความสัมพนัธ์ของพวกเขา, ฯลฯ ) และคุณสมบตัิของการด าเนินงานและการคิดเลขที่ คณิตศาสตร์
ทางจิตเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัซ่ึงมกัจะจ าเป็นตอ้งไปถึงล าดบัความส าคญัของผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการอยา่งรวดเร็วหรือเพื่อตรวจสอบราคา ฯลฯ 
  
ความรู้ที่ดีเกีย่วกับตัวเลขที่น้อยกว่าหนึ่งพันและความสัมพนัธ์เป็นพ้ืนฐานของความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวน
เต็มและฟิลดต์วัเลขน้ีมีสิทธิพิเศษในการสร้างกลยทุธ์การค านวณและการแกปั้ญหาเลขคณิตแรก  
  
 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังเม่ือส้ินสุดช่วงช้ัน 

- ท าความเขา้ใจและใชต้วัเลขทั้งหมดในการนบั ส่ังซ้ือ คน้หา เปรียบเทียบ           
- ช่ือ อ่าน เขียน แทนจ านวนเต็ม           
- แกปั้ญหาโดยใช้จ านวนเต็มและการค านวณ           
- ค านวณดว้ยตวัเลขทั้งหมด           
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ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และแหล่งข้อมูลส าหรับนกัเรียน 

ท าความเข้าใจและใช้จ านวนเต็มในการนับ เรียงล าดับ ค้นหา เปรียบเทียบ 
แจกแจงสร้างและเปรียบเทียบคอลเล็กชนั 
ใชก้ลยทุธ์การนบัที่หลากหลาย 
➢ขั้นตอนการนบั (การสลายตวัแบบเติมหรือแบบ

ทวีคูณ / การจดัองคป์ระกอบใหม่ การใชห้น่วย
กลาง: สิบ ร้อย สัมพนัธ์หรือไม่สัมพนัธ์กบั
กลุ่ม)          

ระบุแถวหรือต าแหน่งในบรรทดัหรือบนแทร็ก 
สร้างการเช่ือมโยงระหว่างอันดับในรายการและ
จ านวนขององคป์ระกอบที่อยูข่า้งหนา้  
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขบอกล าดบัที่และตวั

เลขที่บอกจ านวนนบั         
เปรียบเทียบ จดัเรียง ใส่กรอบ ใส่ตวัเลขทั้งหมด โดย
ใชส้ัญลกัษณ์=, ≠, <,>  
➢ความเท่าเทียมกนั แปลความเท่าเทียมกนัของ

การก าหนดสองช่ือในจ านวนเดียวกนั         
➢ส่ังซ้ือ         
➢ความหมายของสัญลกัษณ์=, ≠, <,>         

แจกแจงคอลเล็กชนัโดยจดัระเบียบและก าหนด 
จ านวนองคป์ระกอบ (งานเขียนแบบบวกหรือ
แบบทวีคูณ, งานเขียนในหน่วยการนบั, การเขียน
ตาม ปกติ)  
ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการจดักลุ่มเป็นหมื่น 
ร้อย พนั 
การเปรียบเทียบอาจสัมพนัธ์กับงานเขียนปกติ
หรือไม่ปกติเช่น เปรียบเทียบ 8 + 5 + 4 และ 8 + 
3 + 2 + 4 โดยใช ้5 = 3 + 2 และอนุมานว่าตวัเลข
ทั้งสองเท่ากนั  

ช่ือ อ่าน เขียน แทนจ านวนเต็ม 
ใชก้ารแสดงตวัเลขแบบต่างๆ(การเขียนดว้ยตวัเลข
และตวัอกัษร, ช่ือบุคคล, การจบคร่ึงบรรทดั, กลุ่ม
ดาวบนลูกเต๋า, น้ิวของมือ…)  
การเปลี่ยนจากการเป็นตวัแทนหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบ
หน่ึง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเช่ือมโยงช่ือตวัเลขกบั
งานเขียนที่มีการเขา้รหัส 
ตีความช่ือของตวัเลขโดยใชห้น่วยการนบัและ
สคริปตเ์ลขคณิต 
➢หน่วยการนบั (หน่วยง่าย หลกัสิบ หลกัร้อย 

หลกัพนั) และความสัมพนัธ์ (หลกัทศนิยม
ของการนบัเป็นตวัเลข)         

ความรู้เร่ืองการนบัเลขแบบปากต่อปากนั้นลกึซ้ึง
ย่ิงขึ้นดว้ยงานเฉพาะเร่ือง "จ านวนค า"   
ใชก้ารเขียนในหน่วยการนบั (5d 6u แต่ยงัรวมถึง 
4d 16u หรือ 6u 5d ส าหรับ 56) 
วนซ ้าล าดบั 1 ใน 1, 10 ใน 10, 100 ใน 100 
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➢ค่าของตวัเลขตามต าแหน่งในการเขียนตวัเลข 
(หลกัต าแหน่ง)          

➢ช่ือตวัเลข         
เช่ือมโยงจ านวนเต็มกบัต าแหน่งบนเส้นแบ่งคร่ึงที่
ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนระยะทางจากจุดน้ีไปยงัจุด
ก าเนิด 
เช่ือมโยงตวัเลขหรือกรอบกบัปริมาณโดยการวดัโดย
ใชห้น่วย 
➢คร่ึงบรรทดัที่ส าเร็จการศึกษาเป็นวิธีการแสดง

ตวัเลขดว้ยการเช่ือมโยงระหว่างตวัเลขและ
ความยาว         

➢ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขและปริมาณที่วดั
ไดท้ี่เลือกหน่วย         

ก าหนดเส้นตรงที่มีจุดก าเนิดโดยใชห้น่วยความ
ยาว 
  
ท าความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยนบัและหน่วยของ
ระบบเมตริกที่ศึกษาในช่วงชั้น 2 

แก้ปัญหาโดยใช้จ านวนเต็มและการค านวณ 
แกปั้ญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
หรือดดัแปลงจากเกมที่เก่ียวขอ้งกบัปริมาณและการ
วดั การกระจดับนเส้นแบ่งคร่ึงที่ส าเร็จการศึกษา ฯลฯ 
ซ่ึงน าไปสู่การใชง้านทั้งส่ี 
➢ความรู้สึกของการด าเนินงาน         
➢ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการบวก (การ

บวก / การลบ)         
➢ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการคูณ การ

แบ่งปัน หรือการจดักลุ่ม (การคูณ / การ
หาร)         

จ าลองปัญหาเหล่าน้ีโดยใชส้คริปตท์างคณิตศาสตร์  
➢ความหมายของสัญลกัษณ์ +, -, × ,:          

ศึกษาความเช่ือมโยงระหว่าง:  
- การบวกและการลบ  
- การคูณและการหาร 
  
แยกแยะระหว่างปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
การบวกและปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการ
คูณ  

การจัดการองค์กรและข้อมูล 
ใชข้อ้มูลดิจิทลัเพื่อตอบค าถาม 
น าเสนอและจดัระเบียบการวดัในรูปแบบตาราง 
➢โหมดการแสดงขอ้มูลตวัเลข: ตาราง กราฟ

อยา่งง่าย ฯลฯ          
  

งานน้ีด าเนินการร่วมกบั " ปริมาณและมาตรการ" 
และ " การตั้งค าถามกบัโลก"     
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ค านวณด้วยจ านวนเต็ม 
จดจ าขอ้เท็จจริงและขั้นตอนที่เป็นตวัเลข  
➢ตารางการบวกและการคูณ         
➢การสลายตวัแบบเติมและการคูณของ 10 และ 

100, เติมเต็มให้กบัสิบอนัดบัแรก, ถึงร้อย
อนัดบัแรก, การคูณดว้ยก าลงั 10, การคูณสอง
และคร่ึงของตวัเลขที่ใชก้นัทัว่ไป ฯลฯ         

ตอบค าถาม:  
7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ? ฯลฯ     
ใชค้วามรู้ของคุณในการนบั:  
" 24 × 10 ก ็24 สิบ ก ็240 "   
  

พฒันาหรือเลือกพูดและการเขยีนกลยทุธ์การคิด
ค านวณ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลพัธ์ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงโดยการประเมินล าดบัความส าคญั 
➢ การบวก การลบ การคูณ การหาร         
➢คุณสมบตัิโดยนยัของการด าเนินงาน:           

2 + 9 เหมือนกับ 9 + 2, 
3 × 5 × 2 เป็นเช่นเดียวกับ 3 × 10 

➢คุณสมบตัิของเลข:          
“50+80 ก ็5 สิบ + 8 สิบ กคื็อ 13 สิบ กคื็อ 
130”   
" 4 × 60 ก ็4 × 6 สิบ ก ็24 สิบ ก ็240 "   

การค านวณกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการทั้งส่ีอธิบายขั้นตอนที่ใชแ้ละ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ในการค านวณ ประเมิน หรือตรวจสอบผลลพัธ์ 
ให้ใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆเช่น น้ิวหรือ
ล าตวั ลูกคิดหรือลูกคิด เชือกผูกปม กอ้นกรวด
หรือเหรียญ เงินสมมติ ไมบ้รรทดัแบบสองขั้น 
เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ  

การค านวณทางจิต: ค านวณทางจิตใจเพื่อให้ไดผ้ล
ลพัธ์ที่แน่นอนหรือเพื่อประเมินล าดบัความส าคญั  
  
  
  
  
  
  

คิดเลขในใจ  
- บนตวัเลข 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ที่เก่ียวขอ้งกบั
สกุลเงิน 
- บนหมายเลข 15, 30, 45, 60, 90 ที่เก่ียวขอ้งกบั
ระยะเวลา 
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชข้อ้มูลตวัเลข
อยา่งง่าย 
ใชคุ้ณสมบติัของการด าเนินการรวมทั้งประเภท 5 
× 12 = 5 × 10 + 5 × 2  

การค านวณออนไลน์: ค านวณโดยใชร้ายการการบวก 
ลบ คูณผสม  
  

Examples ของออนไลนก์ลยทุธ์การค านวณ:   
5 × 36 = 5 × 2x18 = 10x18 = 180  
5 × 36 = 150 + 30 = 180 
5 × 36 ย ู= 15d + 30u = 15d + 3d = 180 u 



84 
 

ใชส้คริปตบ์รรทดัเช่น 21 = 4 × 5 + 1 เพื่อคน้หา
ผลหารและเศษของการหาร 21 ดว้ย 4 (หรือ 5)   

การค านวณที่วางไว:้ ใชอ้ลักอริธึมการค านวณ
ส าหรับการบวก การลบ การคูณ  
  

การเรียนรู้เทคนิคการปฏิบตัิงานที่วางไว ้(การบวก 
การลบ การคูณ) ท าไดโ้ดยเก่ียวขอ้งกบัการนบั
และคุณสมบตัิของการด าเนินการ  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
              เมื่อแกปั้ญหาแลว้ มีความเป็นไปไดท้ี่จะไปไกลกว่าเกณฑม์าตรฐานความกา้วหนา้ที่ระบไุว้
ส าหรับแต่ละระดบั 
           ในชั้น อนุบาล การศึกษาอย่างเป็นระบบของความสัมพนัธ์เชิงตวัเลขระหว่างตวัเลขที่นอ้ยกว่า  
10 จากนั้นถึง 20 (การสลายตวั / การจดัเรียงใหม่) จะลึกซ้ึงย่ิงขึ้นตลอดทั้งปี ในเวลาเดียวกนั การศึกษา
เลขทศนิยมที่เขียนเป็นตวัเลข (หลกัสิบ หน่วยง่าย) ส าหรับตวัเลขไม่เกิน100 และการก าหนดดว้ยวาจา 
ท าให้นักเรียนสามารถนบัและประกอบเป็นชุดที่มีความส าคญัมากขึ้น (ความซับซ้อนของการนับดว้ย
วาจาในฝร่ังเศสตอ้ง น ามาพิจารณาเป็นตวัเลขที่มากกว่า 69) ในชั้นประถม 1 จะใชเ้วลาจ านวนมากใน
การศึกษาตวัเลขที่สูงถึง100 ต่อโดยเฉพาะอยา่งย่ิงส าหรับการก าหนดดว้ยวาจาและส าหรับกลยุทธ์การ
ค านวณทางจิตหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเวลาเดียวกนั การศึกษาเลขทศนิยมที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ร้อย สิบ หน่วยง่าย) ขยายออกเป็นขั้นๆ จนถึง200 จากนั้น600 และอาจถึง 1,000 จากนั้นถึง ประถม 2  
สูงสุด10,000 (ไม่มีค าเฉพาะเจาะจงที่จะก าหนด) การจดักลุ่มต่อไปน้ีที่สอดคลอ้งกบั 10,000 แสดงให้
เห็นถึงระดบัน้ี) 
            ในชั้น อนุบาล นักเรียนเร่ิมแก้ปัญหาการบวกและการลบ ซ่ึงจะเพ่ิมปัญหาการคูณในวงจร
ต่อไป การศึกษาการแบ่งงานในช่วงชั้นที่ 3 เร่ิมตน้ขึ้นในระหว่างช่วงชั้นที่ 2 ในสถานการณ์ง่ายๆ ของ
การแบ่งปันหรือการจัดกลุ่ม จากนั้นจึงจัดเตรียมโดยการแกปั้ญหาสองประเภท: แบบที่หน่ึงค้นหา
จ านวนคร้ังที่ปริมาณประกอบด้วยปริมาณอื่นและที่หน่ึงแบ่งปริมาณออกเป็นจ านวนที่ก  าหนดของ
ปริมาณ ใน ประถม 2  นักเรียนจะตอ้งแกปั้ญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยอาจแบ่งเป็นสองขั้นตอน เช่น 
การส ารวจตารางหรือกราฟ หรือการพฒันากลยทุธ์การแกปั้ญหาดั้งเดิม 
             การลงทุนซ ้ าในปัญหาเลขคณิตเบื้องต้นจ านวนมากช่วยให้นักเรียนเข้าถึงความเข้าใจที่
แตกต่างกนัของการด าเนินการแต่ละอยา่ง 
 ส่วนการค านวณนั้น ให้นกัเรียนตั้งขึ้นแลว้ตอ้งค่อยๆ ท่องจ า :  
• ข้อเท็จจริงเชิงตัวเลข: การสลายตัวของสารเติมแต่ง / การจัดองค์ประกอบใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้วงจร 
(รวมถึงตารางการบวก) การคูณภายหลงัในวงจร (รวมถึงตารางการคูณ) ;   

• ขั้นตอนการค านวณเบื้องตน้  
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         พวกเขาใช้ความรู้น้ีเพ่ือพฒันาขั้นตอนการค านวณที่ปรับให้เขา้กบัตวัเลขในการเล่นเพ่ือบวกกบั 
เตรียมประถม ส าหรับการลบและการคูณในประถม 1  ตลอดจนเพื่อให้ไดผ้ลหารและส่วนที่เหลือของ
การหารแบบยคุลิดดว้ยตวัเลขถึง 1 หลกัและดว้ยตวัเลขเช่น 10 , 25, 50, 100 เมื่อส้ินสุดช่วงชั้น 
         การด าเนินการที่ขออนุญาตให้ไดผ้ลลพัธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อการค านวณทางจิตใจหรือเลข
คณิตออนไลน์ถึงขีดจ ากัดแล้ว การเรียนรู้พวกเขายงัหมายถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ
ทศนิยมของต าแหน่งและการรวมการท่องจ าของความสัมพนัธ์เชิงตวัเลขเบื้องตน้ ดงันั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อ
นกัเรียนมีกลยทุธ์การค านวณที่เหมาะสมตามการสลายตวั / การจดัองคป์ระกอบใหม่ที่เช่ือมโยงกบัเลข
ทศนิยมซ่ึงมกัใชใ้นการค านวณทางจิตหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
          ในชั้นอนุบาล นักเรียนเรียนรู้ที่จะถามคอลมัน์เพ่ิมเติมที่มีตวัเลขสองหลกั ในชั้นประถม 1 พวก
เขารวมความเช่ียวชาญในการบวกดว้ยตวัเลขที่มากกว่าและดว้ยจ านวนที่มีขนาดต่างกนั พวกเขาเรียนรู้
เทคนิคแคลคูลสัที่ถูกวางส าหรับการลบ ใน ประถม 2 พวกเขารวมความเช่ียวชาญของการลบ; พวกเขา
เรียนรู้เทคนิคการค านวณแบบวางส าหรับการคูณ ขั้นแรกดว้ยการคูณตวัเลขสองหลกัดว้ยตวัเลขหลกั
เดียวแลว้คูณดว้ยตวัเลขที่มากขึ้น การเลือกเทคนิคเหล่าน้ีให้ทีมโรงเรียนตอ้งติดตามในช่วงชั้นที ่3  

  

ความกว้างยาวและการวัด 
               ในการสอนวิชาต่างๆและในชีวิตประจ าวนั ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบวตัถุหรือปรากฏการณ์โดย
ใช้ตวัเลข ผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบ พวกเขาเรียนรู้ที่จะแยกแยะปริมาณประเภทต่างๆ และใช้ค าศพัทท์ี่
เหมาะสม: ความยาว (และการระบุเป็นเส้นตรง) มวล ความจุ (และปริมาตรที่มีอยู)่ ระยะเวลา (และการระบุ
ในมิติของเวลา) ราคา การเปรียบเทียบขนาดสามารถท าไดโ้ดยตรง จากวตัถุหน่ึงไปอีกวตัถุหน่ึง (วางเคียง
กนัสองแท่ง) จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบัวตัถุที่อยู่ตรงกลาง (ใช้ภาชนะที่สามเพื่อก าหนดว่าขวดใดในสอง
ขวดที่มีความจุสูงสุด) หรือกบัวตัถุหลายช้ินที่มีขนาดเท่ากนั (วางแท่งไมท้ี่เหมือนกนัหลายอนัจากจุดส้ินสุด
เพ่ือเปรียบเทียบความยาวของสองเส้นที่วาดบนพ้ืน) นอกจากน้ียงัสามารถอา้งอิงจากการเปรียบเทียบการวดั
ขนาด  
               ในกรณีของความยาว มวล ความจุ และระยะเวลา นักเรียนมีวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวดั
ปริมาณ: พวกเขาก าหนดจ านวนคร้ังที่จะวดัปริมาณ " มี" ปริมาณอา้งอิง (หน่วย)  จากนั้นจึงปรับหน่วยปกติ
และเรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือวดั (นาฬิกาทราย ไมบ้รรทดัที่ส าเร็จการศึกษา แกว้ตวง มาตราส่วน ฯลฯ)    
              
               ในการแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง ขอแนะน าให้นักเรียนค านวณดว้ยปริมาณ  
พวกเขาใช้คุณสมบัติของตัวเลขและการด าเนินการค านวณน้ีจะเพ่ิมทักษะให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์และตรวจสอบผลลัพธ์ของพวกเขา พวกเขายงัต้องท าความเขา้ใจกบัขนาดเหล่าน้ี (ประมาณ
ความยาวของห้องหรือระยะห่างระหว่างตน้ไมส้องตน้ในสวนของบา้น  ตดัสินว่าหนังสือเล่มหน่ึงจะหนัก
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กว่าอีกเล่มหน่ึง ฯลฯ ) โดยอาศยั ขอ้มูลอา้งอิงบางส่วนที่พวกเขาสร้างขึ้นเพ่ือตนเอง ปัญหาเหล่าน้ีมีโอกาสที่
จะเสริมสร้างและเช่ือมโยงความรู้เขา้ดว้ยกนัตวัเลขและรูปทรงเรขาคณิตเช่นเดียวกบัที่ไดม้าในวิชา “การตั้ง
ค าถามกบัโลก”    
  

ผลลัพธ์ที่คาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 

- เปรียบเทียบ ประมาณการ วดัความยาว มวล ความจุ ระยะเวลา           
- ใชค้ าศพัท ์หน่วย เคร่ืองมือวดัเฉพาะส าหรับปริมาณเหล่าน้ี           
-  แกปั้ญหาเก่ียวกบัความยาว มวล ความจุ ระยะเวลา ราคา           

ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

เปรียบเทียบ ประมาณการ วัดความยาว มวล ความจุ ระยะเวลา 
ใช้ค าศัพท์ หน่วย เคร่ืองมือวัดเฉพาะส าหรับปริมาณเหล่านี้ 

เปรียบเทียบวตัถุตามขนาดต่างๆ และระบุว่าเมื่อใดที่วตัถุ
นั้นมีความยาว มวล ความจุ หรือระยะเวลา 
➢อภิธานศพัทเ์ฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัความยาว มวล 

ความจุ ระยะเวลา         

วตัถุหน่ึงสามารถจะสูงแคบและเบากว่าอีก; ระบุว่า " 
สูง" และ " กวา้ง" หมายถึงแนวคิดเร่ืองความยาว และ 
" แสง" หมายถึงแนวคิดเร่ืองมวล        

เปรียบเทียบความยาว มวล และความจุโดยตรง โดย
แนะน าให้เปรียบเทียบกบัวตัถุที่อยูต่รงกลางหรือโดย
การวดั 
➢หลกัการเปรียบเทียบความยาว มวล ความจุ        

  

วางวตัถุเพื่อเปรียบเทียบความยาว 
ประมาณการอตัราส่วนความยาวอยา่งง่ายดว้ยสายตา 
ตรวจสอบดว้ยแถบกระดาษหากจ าเป็น 

ประมาณการล าดบัความส าคญัของความยาว มวล และ
ความจุสองสามค่าที่สัมพนัธ์กบัหน่วยเมตริก  
ตรวจสอบกบัเคร่ืองมือหากจ าเป็น 
➢ล าดบัความส าคญัของหน่วยปกติโดยเช่ือมโยงกบั

วตัถุที่คุน้เคย         
➢อตัราส่วนความยาวง่ายมาก (สองเท่าและคร่ึง)         

เมื่อมองเห็นหรือโดยการจดัการ ให้เสนอประมาณ
การของการวดัปริมาณที่ติดอยูก่บัวตัถุ กอ่น
เปรียบเทียบกบัวิธีอื่นๆ 
  

วดัความยาวดว้ยเคร่ืองมือที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
โดยการรายงานหน่วย  
วดัมวลและความจุดว้ยเคร่ืองมือที่เหมาะสม  
การใส่กรอบปริมาณดว้ยจ านวนเต็มสองหน่วย 

เคร่ืองมือวดั: ไมบ้รรทดัวดัระดบั, แถบยาว 1 dm, จบ
หรือไม่ก็ตาม, แถบกระดาษที่มีความยาวต่างกนั, 
เชือก, เมตรจบหรือไม่, มาตราส่วนพร้อมจาน, การ
อ่านโดยตรง, ภาชนะส าหรับถ่ายโอน, แกว้ตวง ฯลฯ 
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แสดงการวดัในหน่วยที่เลือกหรือก าหนดตั้งแต่หน่ึง
หน่วยขึ้นไป 
➢แนวคิดของหน่วย: ปริมาณตามอ าเภอใจที่ใช้อา้งอิง

ในการวดัปริมาณของสายพนัธ์ุเดียวกนั         
➢หน่วยวดัปกติ         

o ความยาว: m, dm, cm, mm, km.  
o มวล: g, kg, ตนั  
o ความจุ: L, dL, cL.  

➢ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยความยาว  
ระหว่างหน่วยมวล ระหว่างหน่วยความจุ         

ขนาดกรอบเป็นประเภทต่อไปน้ี: ทางเดินมีความยาว
ระหว่าง 6 ม. ถึง 7 ม.   
ปริมาณสามารถแสดงไดด้ว้ยนิพจน์ที่ซบัซ้อน (1 ม. 
13 ซม., 1 ชม. 20 นาที เป็นตน้) 

เปรียบเทียบ ประมาณการ วดัระยะเวลา  
➢หน่วยการวดัปกติส าหรับระยะเวลา: d สัปดาห์ h 

นาที s เดือน ปี ศตวรรษ สหัสวรรษ          
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยเหล่าน้ี         

งานน้ีจะด าเนินการร่วมกบั "การตั้งค าถามกบัโลก"   
ใชน้าฬิกาทราย นาฬิกา และนาฬิกาที่มีเข็มและ
จอแสดงผลดิจิทลั นาฬิกาจบัเวลา 

ในกรณีง่ายๆ ให้แสดงปริมาณตามความยาว โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงในคร่ึงบรรทดัที่ส าเร็จการศึกษา 
➢วตัถุที่มีขนาดเท่ากนัจะแสดงโดยส่วนที่มีความยาว

เท่ากนั         
➢ขนาดสองเท่าแสดงดว้ยความยาวสองเท่า         
➢ไมบ้รรทดัจบหน่วยเซนติเมตรเป็นกรณีพิเศษของ

คร่ึงบรรทดัจบ      

อ่านการส าเร็จการศึกษาที่แสดงถึงปริมาณ: หนา้ปัด
ของมาตราส่วน ไทมไ์ลน์ตามล าดบัเวลา แกนของ
กราฟแบบค่อยเป็นค่อยไป 

แก้ปัญหาด้านความยาว มวล ความจุ ระยะเวลา ราคา 
แกปั้ญหา รวมถึงปัญหาการวดัและการเปรียบเทียบ โดย
ใชก้ารด าเนินการกบัปริมาณหรือตวัเลข 
➢การด าเนินการเก่ียวกบัปริมาณ (การบวก  

การลบ การคูณดว้ยจ านวนเต็ม การหาร:  
คน้หาจ านวนช้ินส่วนและขนาดของช้ินส่วน)          

➢หลกัการใชส้กุลเงิน (ในสกุลยโูรและเซ็นตย์โูร)         
➢พจนานุกรมที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิทางเเศรษฐกิจ            

สังเกตว่าความยาว มวล ความจุ ระยะเวลา เป็น
ปริมาณการเติม  
ใชผ้ลของการวดัการค านวณปริมาณอื่นรวมทั้งการ
วดัส่วนในการค านวณความยาวของเส้นหัก,  
Périmètre ของรูปหลายเหลี่ยม 
ลงทุนซ ้าความรู้เก่ียวกบัเลขคณิตจิต การนบั และ
ความรู้สึกของการด าเนินการ 
รู้ราคาของส่ิงของที่คุน้เคย 

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการแปลงอย่างง่ายจากหน่วย
ทัว่ไปหน่ึงไปยงัอีกหน่วยหน่ึง 

ท าการเช่ือมต่อระหว่างหน่วยวดัทศนิยมกบัหน่วย
การนบั 
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แปลงก่อนค านวณหากจ าเป็น 
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยปกติ        

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
       เมื่อแกปั้ญหาแลว้ มีความเป็นไปไดท้ี่จะไปไกลกว่าเกณฑ์มาตรฐานความกา้วหน้าที่ระบุไวส้ าหรับแต่ละ
ระดบั 
        ตลอดวงจร นกัเรียนท างานในปริมาณต่างๆ โดยเร่ิมจากการเปรียบเทียบเพ่ือท าความเขา้ใจแนวคิด ก่อนวดั
โดยใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมโดยค่อยๆ น าหน่วยปกติมาใช้ หน่วยต่าง ๆ ไดรั้บการแนะน าและค่อยๆสัมพนัธ์กนั
ระหว่างรอบ:  
• ยาว (เปรียบเทียบคู่และคร่ึงหน่ึงจากอนุบาล ใน dm, ซม., M, กม  ป. 1 แลว้ใน มม ป. 2 ) ;  
• มวล (ในกรัมต่อกิโลกรัมและเป็นหน่วยงานอิสระ ประถม 1 แลว้กรัมกิโลกรัมตนัและในความสัมพนัธ์กบั 
ประถม 2 ) ; 
• ความจุ (ลิตรเพื่อ ป. 1 และใน cL dL ป. 2 ) ;  
• ระยะเวลา  (วันและสัปดาห์และความสัมพันธ์ของพวกเขาตลอดวงจรความสัมพันธ์ระหว่างเจเอช 
ระหว่างชั่วโมงและนาทีในช่วง ประถม 1  J, เดือนปีของพวกเขาและความสัมพนัธ์ในปีศตวรรษ, สหัสวรรษ
และความสัมพนัธ์ของพวกเขา, นาที, วินาทีและความสัมพนัธ์ของพวกเขา ถึง ป. 2 ) ;  
• ราคา (ในสกุลเงินยโูรจากอนุบาล  , ในสกุลเงินยโูรและเงินยโูรเซ็นตใ์นความสัมพนัธ์กบั ป. 1 ) 

การด าเนินการเก่ียวกับปริมาณจะด าเนินการโดยเก่ียวขอ้งกับความคืบหน้าของการด าเนินการเก่ียวกบัตัวเลข  
ความรู้เก่ียวกับหน่วยและความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ศัพท์ต่อไปน้ีเป็นที่รู้จัก: คู่ของความยาวคร่ึงหน่ึงของมนั
ในช่วงเร่ิมตน้ของวงจร  

  

พ้ืนที่และเรขาคณิต 
 
               ในช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนจะไดรั้บทั้งความรู้เชิงพ้ืนที่ เร่ิมตน้เรียนต าแหน่งที่ตั้งบนพ้ืนที่และความรู้
ทางเรขาคณิตเก่ียวกบัของแข็งและตวัเลขบนพ้ืนที่ระนาบ เรียนรู้ที่จะหาทางไปรอบๆ และเคลื่อนไหวใน
พ้ืนที่นั้นเช่ือมโยงกับงานในหัวข้อ “การตั้งค าถามกับโลก” และ “ พลศึกษาและการกีฬา” อย่างใกล้ชิด 
ความรู้ทางเรขาคณิตมีส่วนช่วยในการสร้างตลอดการศึกษาภาคบังคับของแนวคิดพ้ืนฐานของการจัด
ต าแหน่ง ระยะทาง ความเท่าเทียมกนัของความยาว ความขนาน ความตั้งฉาก ความสมมาตร     
                  ทกัษะและความรู้ที่คาดหวงัเมื่อส้ินสุดช่วงชั้นนั้นสร้างขึ้นจากปัญหา ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงตลอด
ทั้งช่วงชั้น ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนที่มีอยู ่และสัมพนัธ์กบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัปริมาณ
ทางเรขาคณิตและการวดั 
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                  ในความต่อเน่ืองของการสอนที่เร่ิมตน้ในโรงเรียนอนุบาล การไดม้าซ่ึงความรู้เชิงพ้ืนที่นั้นขึ้นอยู่
กับปัญหาที่มุ่งเป้าไปที่การค้นหาวตัถุหรือในการอธิบายหรือสร้างการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่จริง การพูดมี
บทบาทใหญ่ในเตรียมประถม แต่การแสดงสัญลกัษณ์และมีการพฒันาพ้ืนที่จริงจะค่อยๆถูกวางในส่วนที่
เก่ียวกบัเรขาคณิตการแสดง ความรู้เก่ียวกบัของแข็งไดรั้บการพฒันาผ่านการคดัแยก การประกอบ และการ
ผลิตวตัถุ แนวคิดเก่ียวกบัเรขาคณิตของระนาบ และความรู้เก่ียวกบัตวัเลขทัว่ไปนั้นไดม้าโดยการแกปั้ญหา 
(การท าซ ้ าของตวัเลข กิจกรรมการเรียงล าดบัและการจ าแนกประเภท ค าอธิบายของตวัเลข การรู้จ าตวัเลข
จากค าอธิบายแผนผงัตามโปรแกรมการก่อสร้างอย่างง่าย) การท าซ ้าของตวัเลขต่างๆแบบเรียบง่ายและแบบ
ผสมเป็นแหล่งส าคญัของปัญหาทางเรขาคณิต ความยากของตวัเลขสามารถเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัตัวเลข
ที่จะท าซ ้าและเคร่ืองมือที่มี แนวคิดทัว่ไปของเรขาคณิต (เส้น จุด ส่วน มุมฉาก) น าเสนอจากปัญหาดงักล่าว  
                     

                ในทางเรขาคณิต เช่นเดียวกบัวิชาอื่นๆ ส่ิงส าคญัอย่างย่ิงคือครูตอ้งใช้ภาษาที่ชัดเจนแม่นย าและ
ปรับให้เหมาะสม และแนะน าค าศพัทท์ี่เหมาะสมระหว่างการจดัการและสถานการณ์การกระท าที่เหมาะสม
กบันกัเรียน และควรส่งเสริมให้ นกัเรียนใชภ้าษานั้นๆ 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือจบช่วงช้ัน 
- คน้หาจุดหมายและ ยา้ยเคลื่อนที่โดยใช้เคร่ืองหมายอา้งอิงและการน าเสนอ           
- จ าได ้ ตั้งช่ือ อธิบาย น าเสนอรูปทรงของแข็งอีกคร้ัง           
- จ าได ้ ตั้งช่ือ อธิบาย น าเสนออีกคร้ัง สร้างรูปทรงเรขาคณิตบางอยา่ง           
- จ าได ้และใชแ้นวคิดของการจดัเรียงต าแหน่ง มุมขวา ความยาวเท่ากนั ตรงกลาง สมมาตร           

ความรู้และสมรรถนะที่เก่ียวขอ้ง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้  
และเคร่ืองมือส าหรับนกัเรียน 

(ระบุต าแหน่ง) และ (เคลื่อนที่) ไปมาโดยใช้จุดสังเกต 
หาทางไปรอบ ๆพ้ืนที่แวดลอ้มตวั 
ระบุต าแหน่งส่ิงของ หรือบุคคลที่สัมพนัธ์กนั หรือ
สัมพนัธ์กบัสถานที่ส าคญัอื่นๆ 
➢ค าศพัทท์ี่ช่วยบอกต าแหน่ง (ซ้าย ขวา ดา้นบน 
ดา้นล่าง บน ภายใตห้นา้ หลงั ใกลไ้กล เบื้องหนา้ 
เบื้องหลงั ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก, 
... )         
➢ค าศพัทท์ี่ช่วยในการก าหนดการเคลื่อนไหว (ไป
ขา้งหนา้ ถอยหลงั เลี้ยวขวา / ซ้าย ขึ้น ลง…)         

บทเรียนน้ีสอนร่วมกบัวิชา"การตั้งค าถามกบัโลก”   
ผ่านในกิจกรรมจากพ้ืนที่ใกลแ้ละที่รู้จกัไปยงัพ้ืนที่ที่
ไม่รู้จกั 
สถานการณ์สมมติโดยใชพู้ดเล่าแลว้เขียนดว้ยภาษา
ที่เหมาะสม 
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สร้างพ้ืนที่ที่คุน้เคย (บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนกลางแจง้ 
หมู่บา้น บริเวณใกลเ้คียง) และพ้ืนที่ที่ไม่คุน้เคย (มี
ประสบการณ์ในระหว่างการออกนอกบา้น) 
➢บางวิธีในการเป็นตวัแทนของพ้ืนที่         

บทเรียนตอนน้ีสอนร่วมกบัวิชา "การตั้งค าถามกบั
โลก” ศึกษาและจดัท าแบบจ าลองของพ้ืนที่โดยรอบ
(แบบจ าลอง แบบแปลน ภาพถ่าย) วาดพ้ืนที่
โรงเรียน 

ปรับทิศทางตวัเองและเคลื่อนที่ไปรอบๆ โดยใช้จุด
สังเกต  
โคด้และถอดรหัสเพื่อท านาย น าเสนอ และด าเนินการ
เคลื่อนไหวในพ้ืนที่ที่คุน้เคย บนตาราง บนหนา้จอ 
➢สถานที่ส าคญัเชิงพ้ืนที่         
➢ความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่เรายา้ยและการเป็น
ตวัแทน         

เพื่อระบุองคป์ระกอบ จดัองคป์ระกอบให้สัมพนัธ์
กนั คาดการณ์และด าเนินการ ก าหนดรหัส 
ท าการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่และเขียนโคด้เพ่ือให้
นกัเรียนอีกคนสามารถท าซ ้าได ้
สร้างการแสดงแทนพ้ืนที่ขนาดเล็กและใชเ้พ่ือ
ส่ือสารต าแหน่ง  
โปรแกรมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนตห์รือของตวั
ละครบนหนา้จอฃ 
  

รับรู้ต้ังช่ือ อธิบาย ท าซ ้าบางอย่าง 

รู้จกัและจดัเรียงของแข็งปกติระหว่างของแข็งต่างๆ 
อธิบายและเปรียบเทียบของแข็งโดยใชค้ าศพัทท์ี่
เหมาะสม 
ท าซ ้าให้ความรู้เขม้แข็ง 
สร้างคิวบจ์ากเทมเพลตที่ให้มา  
➢ค าศพัทท์ี่เหมาะสมส าหรับ:           
o ช่ือของแข็ง (ลูกบอล, ทรงกระบอก, กรวย, 

ลูกบาศก์, หินปูน, ปิรามิด) ;  
o อธิบายรูปทรงหลายเหลี่ยม (ใบหนา้, จุดยอด, 

ขอบ)  
➢ใบหนา้ของลูกบาศก์เป็นส่ีเหลี่ยม         
➢ใบหนา้ของแผ่นรองดา้นขวาเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ 
(ซ่ึงสามารถเป็นส่ีเหลี่ยมก็ได)้         
  

จดัเรียง จดจ าและตั้งช่ือของแข็งผ่านกิจกรรมการ
เรียงล าดบัระหว่างของแข็งต่างๆ เกม (ภาพเหมือน 
คิม ฯลฯ) 
สร้างและท าซ ้าชุดประกอบของลูกบาศก์และเคร่ือง
ปูผิวทางตรง 
รองประกอบดงักล่าวกบัประเภทต่างๆของการ
แสดง (ภาพวิว, ฯลฯ ) 
ส่ังซ้ือวสัดุที่จ  าเป็นในการท าลูกบาศก์จากใบหนา้ 
สังเกต นบัจ านวนใบหนา้และจุดยอดของลูกบาศก์ 
การเร่ิมตน้ใชง้านซอฟตแ์วร์เพื่อเป็นตวัแทนของ
ของแข็งและเคลื่อนยา้ยเพื่อดูจากมุมต่างๆ 

รับรู้ ต้ังช่ือ อธิบาย ท าซ ้า สร้างรูปทรงเรขาคณิตบางส่วน 
 แยกแยะและใช้แนวคิดของการจัดต าแหน่ง มุมฉาก ความเสมอภาคของความยาว จุดกึ่งกลาง ความสมมาตร 
อธิบาย ท าซ ้า ร่าง หรือการประกอบของตวัเลข
เคร่ืองบินบนกระดาษส่ีเหลี่ยมหรือธรรมดา 

เกมเช่น ภาพเหมือน คิม ฯลฯ การสร้างสลกัเสลา 
การปูกระเบื้อง ดอกกุหลาบสามารถช่วยพฒันา
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ใช้ไม้บรรทัด เข็มทิศ หรือส่ีเหลี่ยมเป็นเคร่ืองมือใน
การลงจุด 
จดจ าและบอกรูปร่างทั่วไปได้:  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุ รัส 
ส่ีเหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยมมุมฉาก รูปหลายเหลี่ยม 
วงกลม ดิสก์ 
จ าและอธิบายโดยใช้ดา้นและมุมฉาก: ส่ีเหลี่ยมจตัุรัส 
ส่ีเหลี่ยมผืนผา้ สามเหลี่ยมมุมฉาก  สร้างพวกมันบน
ฐานรองรับธรรมดาที่รู้ความยาวของดา้นขา้ง 
สร้างวงกลมโดยรู้ จุดศูนย์กลางและจุด หรือจุด
ศูนยก์ลางและรัศมีของวงกลม 
➢ค าศพัทท์ี่เหมาะสมในการอธิบายตวัเลขระนาบ

ทัว่ไป:          
o ส่ีเหลี่ยมจตัุรัส, ส่ีเหลี่ยมผืนผา้, สามเหลี่ยม, 
สามเหลี่ยมมุมฉาก, รูปหลายเหลี่ยม, ดา้น, 
จุดยอด, มุมฉาก;  

o วงกลม, ดิสก์, รัศมี, ศูนยก์ลาง;  
o ส่วน, จุดก่ึงกลางของส่วน, เส้น 

➢คุณสมบตัิของมุมและความยาวของดา้นเท่ากนั
ส าหรับส่ีเหลี่ยมและส่ีเหลี่ยม         

➢เช่ือมโยงระหว่างคุณสมบตัิทางเรขาคณิตและ
เคร่ืองมือวาดภาพ:          
o เส้นตรง, การจดัต าแหน่งและไมบ้รรทดัที่
ไม่ไดเ้กรด;  

o มุมฉากและส่ีเหลี่ยมจตัุรัส;  
o วงกลมและเข็มทิศ 

ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบตัิของตวัเลขในโปรแกรม
และค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
ปัญหาในการท าซ ้ าตัวเลข (อาจมาจากองค์ประ 
กอบที่มีให้แล้วของตัวเลขที่จะท าซ ้ า ซ่ึง เป็น
ค าถามของการเสร็จส้ิน) ให้โอกาสในการระบุ
และท างานกับคุณสมบัติทางเรขาคณิตและ
ความสัมพนัธ์ของโปรแกรม ทางเลือกของการ
รองรับแบบธรรมดา แบบก าลังสอง หรือแบบ
ปลายแหลม และเคร่ืองมือที่มีให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์
 
ปัญหาของค าอธิบายตัวเลขช่วยให้สามารถ
พฒันาภาษาเรขาคณิตได ้

ใชไ้มบ้รรทดั (ไม่ไล่ระดบั) เพื่อท าเคร่ืองหมายและ
สร้างแนว  
ระบุและสร้างมุมฉากโดยใชเ้ทมเพลต ส่ีเหลี่ยมจตัุรัส 
โอนความยาวเป็นเส้นตรงที่วาดไวแ้ลว้  
คน้หาหรือคน้หาจุดก่ึงกลางของกลุ่ม 
➢ การจดัต าแหน่งของจุดและส่วนต่างๆ         
➢มุมขวา         

ผ่านกิจกรรมในพ้ืนที่ หรือแปลง 
นักเรียนรับรู้แนวคิดของการจัดเรียงต าแหน่ง การ
แบ่งเป็นสอง ความสมมาตร  
ใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการวาด: แม่แบบ, ลายฉลุ, ไม้
บรรทัดแบบไม่ไล่สี, แถบกระดาษที่มีขอบตรงใน
การถ่ายโอนความยาวหรือคน้หาแม่แบบตรงกลาง , 
มุมฉาก, ก าหนดส่ีเหลี่ยมจตัุรัส, เข็มทิศ  



92 
 

➢ความยาวเท่ากนั         
➢จุดก่ึงกลางของกลุ่ม         

  

การถ่ายโอนความยาวและการค้นหาตรงกลางของ
เซ็กเมนตส์ามารถท าไดโ้ดยใชไ้มบ้รรทดัที่เก่ียวขอ้ง
กบัการวดั  

รู้ว่าร่างหน่ึงมีแกนสมมาตรหรือไม่ (หา) 
กรอกตวัเลขเพื่อให้สมมาตรเก่ียวกบัแกนที่ก  าหนด 
➢สมมาตรตามแนวแกน         
➢ตวัเลขที่โอนแลว้พลิกกลบัซ่ึงตรงกบัตวัเลข

เร่ิมตน้คือสมมาตร: มีแกนสมมาตร (จะพบ)          
➢รูปสมมาตรพบับนแกนสมมาตร แบ่งออกเป็น

สองส่วนซ่ึงตรงกนัทุกประการ         

รับรู้ในสถานการณ์แวดลอ้มที่สามารถจ าลองแบบ
สมมาตร(ผีเส้ือ อาคาร ฯลฯ)  
 
ใช้กระดาษลอกลาย ช่องเจาะ รอยพบัซอฟต์แวร์ที่
ช่วยให้คุณเคลื่อนยา้ยฟิกเกอร์หรือส่วนต่างๆ ของ
ฟิกเกอร์ได ้ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
         เมื่อแกปั้ญหาแลว้ มีความเป็นไปไดท้ี่จะไปไกลกว่าเกณฑม์าตรฐานความกา้วหนา้ที่ระบุไวส้ าหรับแต่ละ
ระดบั 
          ในชั้นเตรียมประถม การเป็นตวัแทนของสถานที่และรหัสของการเคลื่อนไหวจะอยู่ในห้องเรียนหรือใน
โรงเรียน จากนั้นในละแวกใกลเ้คียง และใน ประถม 2  ในบริเวณใกลเ้คียงที่ขยายออกไปหรือในหมู่บา้น 
จากประถม 1 นกัเรียนสามารถเขียนโคด้การเคลื่อนไหวโดยใชซ้อฟตแ์วร์การเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม ซ่ึงจะ
น าไปสู่ประถม 2  เพื่อท าความเขา้ใจและสร้างอลักอริธึมอยา่งง่าย 
          จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะท าหนา้ที่และเรียนรู้การส ารวจ คดัแยกและตั้งช่ือของแข็งต่างๆ ตอ้ง
ใชค้ าศพัทท์ี่จ าเป็นในการอธิบาย (ใบหนา้ จุดยอด ขอบ) ทีละนอ้ย  
           นักเรียนเรียนรู้จาก ประถม 1 เพื่อสร้างลูกบาศก์ดว้ยส่ีเหลี่ยมหรือแท่งที่สามารถประกอบได้ ในชั้น
ประถม 2 นักเรียนาเข้าใกล้แนวคิดของเจ้านายของลูกบาศก์  การอภิปรายเก่ียวกับการจัดเรียงใบหน้าของ
รูปแบบอยูใ่นช่วงชั้นที่  3 
         คุณสมบตัิทางเรขาคณิตจะค่อยๆ มีส่วนร่วมในการท าซ ้าและค าอธิบายของตวัเลข (การจดัต าแหน่ง การ
ถ่ายโอนความยาวบนเส้นตรงและความยาวเท่ากนัที่จุดเร่ิมตน้ของวงจร จากนั้นจึงท ามุมฉากตรงกลางรอบ) เรา
เขา้ใกลก้ารสร้างวงกลมโดยไม่มีขอ้จ ากดัในชั้นประถม 1  จากนั้นจากจุดศูนยก์ลางและจุดรัศมีและจุด
ศูนยก์ลาง และในชั้นประถมปีที่ 3 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
 
เคร่ืองมือที่ใช:้ ไมบ้รรทดั, เคร่ืองมือถ่ายโอนความยาว (แถบกระดาษหรือกระดาษแข็งที่คุณสามารถเขียนได)้ 
บนเส้นตรงจากอนุบาล  ไมบ้รรทดัที่ส าเร็จการศึกษาแลว้แม่แบบมุมขวา สุดทา้ย ก าหนดส่ีเหลี่ยม เข็มทิศ
ส าหรับวาดวงกลม การถ่ายโอนความยาวบนเส้นตรงที่วาดด้วยเข็มทิศแลว้สามารถท าไดใ้นประถม 2  แต่
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัช่วงชั้น  3   
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การเร่ิมตน้ใชง้านซอฟตแ์วร์เรขาคณิตท าให้สามารถผลิตหรือเคลื่อนยา้ยตวัเลขหรือส่วนประกอบของตวัเลข
ไดท้ีละน้อย โดยเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเรขาคณิตทั้งหมดและการพฒันาความรู้และทกัษะทางเรขาคณิต 
การใชซ้อฟตแ์วร์เรขาคณิตแบบไดนามิกนั้นเก่ียวขอ้งกบัช่วงชั้น 3 และ 4 เป็นหลกั 

  

การสอนไขว้วิชาหรือบูรณาการ (Cross curricular teaching) 

           ความรู้เก่ียวกบัตวัเลขและแคลคลูสัไดรั้บการพฒันาอยา่งใกลชิ้ดกบัขนาด ส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นส าหรับ
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่พบในวิชา “ การตั้งค าถามกบัโลก”    
           การท างานเก่ียวกบัขนาดและการวดัช่วยให้สามารถเช่ือมต่อกบัค าสอนอืน่ๆ ไดอ้ยา่งเกิดผล: "การตั้ง
ค าถามกบัโลก" (ความยาว มวล ระยะเวลา) "พลศึกษาและการกีฬา" (ระยะเวลา ความยาว) "ดนตรีศึกษา" 
(ระยะเวลา)     
          บทเรียนเก่ียวกบัพ้ืนที่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั "การตั้งค าถามกบัโลก" และ "พลศกึษาและการ
กีฬา"  การสอนเร่ืองของแข็ง ตวัเลขทางเรขาคณิต และความสัมพนัธ์ทางเรขาคณิตสามารถพฒันาร่วม กบั  
"ทศันศิลป์" และ " พลศึกษาและการกีฬา"    
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คู่มือหลักสูตร ช่วงช้ัน 2 (เตรียมประถม-ประถม 2) 
พระราชกฤษฎีกา (รัฐกฤษฎีกา) 9-11-2015 - JO ของ 11-24-2015  

 
โดยค านึงถึงหลกัจรรยาบรรณการศึกษาโดยเฉพาะขอ้ ง. 311-5; พระราชกฤษฎีกา n ° 2013-682 จาก 24-7-
2013 แกไ้ข; ความคิดเห็น CSE วนัที่ 7 และ 8-10-2015 

 
 ข้อ 1 - โปรแกรมการสอนส าหรับช่วงชั้นขั้นพ้ืนฐาน (ช่วงชั้นที่ 2) ก าหนดขึ้นตามภาคผนวก 1 ของพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
 บทความ 2 - โปรแกรมการสอนส าหรับช่วงชั้น (ช่วงชั้น 3) ถูกก าหนดตามภาคผนวก 2 ของค าส่ังน้ี 
 บทความ 3 - โปรแกรมการสอนส าหรับช่วงชั้นสูง (ช่วงชั้น 4) ถูกก าหนดตามภาคผนวก 3 ของกฤษฎีกาน้ี 
ข้อ 4 - ฉัน - ถูกยกเลิก:  
- พระราชกฤษฎีกา 25 ก.ค. 2548 เร่ือง โปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศสมยัใหม่ ระดบั 1 ของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังวนัที่ 20 มีนาคม 2550 เก่ียวกบัโปรแกรมการสอนภาษาระดบัภูมิภาค ระดบั 1 ของวิทยาลยั;  
- พระราชกฤษฎีกา 17 เมษายน 2550 ว่าดว้ยโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศร่วมสมยัที่วิทยาลยั;  
- พระราชกฤษฎีกา 24 ก.ค. 2550 เร่ือง โปรแกรมการสอนภาษาญี่ปุ่ น ระดบั 2 ของวิทยาลยั;  
- พระราชกฤษฎีกา 26 ธนัวาคม 2550 ว่าดว้ยโปรแกรมการสอนภาษาระดบัภูมิภาค ระดบั 1 ของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังแกไ้ขเพ่ิมเติมเมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2551 ก าหนดโปรแกรมการศึกษาระดบัประถมศึกษา;  
- พระราชกฤษฎีกา 8 กรกฎาคม 2551 ว่าดว้ยโปรแกรมการสอนพลศึกษาและการกีฬา รุ่นที่ 6, 5, 4 และ 3 
ของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังของวนัที่ 8 กรกฎาคม 2008 เก่ียวกบัโปรแกรมการสอนภาษาฝร่ังเศสส าหรับเกรดหก, ห้า, ส่ีและสาม
ของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังของ 9 กรกฎาคม 2008 ที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะพลาสติกและโปรแกรมการเรียนการสอนการศึกษา
ดนตรีส าหรับที่หกห้าส่ีชั้นเรียนและสามของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังของ 9 กรกฎาคม 2008 ที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวิตและ
โลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่หกห้าส่ีชั้นเรียนและสามของวิทยาลยั;  
- พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขเพ่ิมเติม 15 กรกฎาคม 2008 ที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการเรียนการสอนการศึกษา
ประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์เทศบาลหกห้าส่ีชั้นเรียนและสามของวิทยาลยั;  
- ค าส่ังวนัที่ 7 มิถุนายน 2553 เก่ียวกบัโปรแกรมการสอนภาษาระดบัภูมิภาค ระดบั 2 ของวิทยาลยั;  
- พระราชกฤษฎีกา 3 มกราคม 2554 เก่ียวกบัการสอนภาษาโปแลนดร์ะดบั 1 ของวิทยาลยั 
II - ในภาคผนวกของพระราชกฤษฎีกาเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2551 ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
ประวตัิศาสตร์ศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษาวิทยาลยัและโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจะถูกลบออก:  
1 °ส่วน " I. บทบญัญติัทัว่ไป",   
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2 °โปรแกรม " II - ประถมศกึษา"   
3 °โปรแกรม“ III - การศึกษาภาคบงัคบั วิทยาลยัฯ”.   
  
ข้อ 5 - บทบญัญติัของพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ตน้ปีการศึกษา 2559 
  
ข้อ 6 - ผูอ้  านวยการของโรงเรียนมีหนา้ที่ปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ซ่ึงจะตีพิมพใ์นวารสารทางการของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  
มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุดมศึกษา และวิจยั 
ณัจ วลัเลาด-์เบลคาเซม 
  

ภาคผนวก 1 
หลกัสูตรการสอนช่วงช้ันขั้นพื้นฐาน (ช่วงช้ันที่ 2) 
  

ภาคผนวก 2 
โปรแกรมการสอนวงจรรวม (ช่วงช้ัน 3) 
  
ภาคผนวก 3 
โปรแกรมการสอนช่วงขั้นสูง (ช่วงช้ัน ที่ 4) 
  
  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=th&u=http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fpreview%3D1%26cid_bo%3D94753
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=th&u=http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fpreview%3D1%26cid_bo%3D94708
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=th&u=http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fpreview%3D1%26cid_bo%3D94717

