การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก

๒
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ม. ๑ ๑. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คา
 คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และคา
ขอร้อง คาแนะนา และคา ชี้แจงในการทาอาหาร และเครื่ องดื่ม
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การ
บอกทิศทาง ป้ ายประกาศต่างๆ หรื อ
การใช้อุปกรณ์
- คาสัง่ เช่น Look at the…/here/over
there./ Say it again/ Read and draw./
Put a/an…in/on/under a/an…/ Go to
the window and open it./ Take out
the book, open on page ๑๗ and read
it./ Don’t go over there./ Don’t be
late. etc.
- คาขอร้อง เช่น Please look up the
meaning in a dictionary./ Look up
the meaning in a dictionary, please./
Can/Could you help me, please?/
Excuse me, could you …?
etc.
- คาแนะนา เช่น You should read
everyday./ Think before you speak./
คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My
turn./ Your turn./ Roll the dice./
Count the number./ Finish. etc.
- คาสันธาน )conjunction( เช่น
and/but/or
- ตัวเชื่อม )connective words( เช่น
First,… Second,…Third,… Next,…

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การบรรยายชี้แจงการทาอาหาร และ
เครื่ องดื่ม การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน เช่น เครื่ องดื่ม
อาหาร ของที่ระลึกจากเมล็ดพันธุ์พืช ที่คนั่
หนังสื อจากการทับใบไม้แห้ง เป็ นต้น ใน
รู ปแบบของวิชาการ หรื อบูรณาการ)

๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
Then,… Finally,… etc.
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ  ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง
นิทาน และบทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออก
(poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม เสี ยง เช่น
หลักการอ่าน
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคา และ
พยัญชนะท้ายคา
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคา และ
กลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
ในประโยค
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. เลือก/ระบุประโยค
 แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่ งของ
และข้อความให้สัมพันธ์ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้
กับสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง Comparison of adjectives/ adverbs/
(non-text information) ที่ Contrast : but, although/ Quantity
words เช่น many/ much/ a lot of/ lots
อ่าน
of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little
etc.
๔. ระบุหวั ข้อเรื่ อง
(topic) ใจความสาคัญ
(main idea) และตอบ
คาถามจากการฟัง และ
อ่านบทสนทนา นิทาน
และเรื่ องสั้น

 บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้น และ
เรื่ องจากสื่ อประเภทต่างๆ เช่น
หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์
เว็บไซด์ การจับใจความสาคัญ เช่น
หัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียด
สนับสนุนคาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญ
ของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question etc.
- Tenses : present simple/ present

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้
สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ที่อ่าน
เช่น แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่ งของ
บุคคล สถานที่ต่างๆ)
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(จับใจความสาคัญ จากนิทาน เรื่ องสั้น
เกี่ยวกับต้นไม้ และตอบคาถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่ องสั้น
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน)

๔
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
continuous/ past simple/ future
simple etc.
- Simple sentence/ Compound
sentence
ม.๒ ๑. ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง  คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาแนะนา
คาอธิ บาย เช่น การทาอาหารและ
คาชี้แจง และคาอธิ บาย
เครื่ องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลาก
ง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน
ยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง
ประโยคง่ายๆ เช่น is/are + Past
Participle
- คาสันธาน )conjunction( เช่น and/
but/ or/ before/ after etc.
- ตัวเชื่อม )connective words( เช่น
First,… Second,… Third,…
Fourth,… Finally,… etc.
ม.๒ ๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ  ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อย
ข่าว ประกาศ และบทร้อย กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
ออกเสี ยง เช่น
หลักการอ่าน
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและ
พยัญชนะท้ายคา
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคา และ
กลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. ระบุ/เขียนประโยค
ประโยค หรื อข้อความ และความ หมาย
และข้อความ ให้สัมพันธ์ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
กับสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่าง
รู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน
และนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง
และคาอธิ บายง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน เช่น
การทาอาหาร และเครื่ องดื่ม การประดิษฐ์
การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ ที่เกี่ยว
ข้องกับสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การบูรณาการในการอ่านออกเสี ยง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ของพรรณ
ไม้ตามหลักการอ่านออกเสี ยง (ซึ่ งชื่อเหล่า
นี้อาจอยูใ่ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อความ)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้
สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบ

๕
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การซื้ อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริ การ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทค
โนโลยี เป็ นวงคาศัพท์สะสมประมาณ
๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ป
ธรรมและนามธรรม) การตีความ/ถ่าย
โอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์
สิ่ งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้
Comparison of adjectives/ adverbs/
Contrast: but, although/ Quantity words
เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/
some/ any/ a few/ few/ a little/ little
etc.
๔. เลือกหัวข้อเรื่ อง
 บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้น และ
ใจความสาคัญ บอก
เรื่ องจากสื่ อประเภทต่างๆ เช่น
รายละเอียดสนับสนุน
หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์
(supporting detail) และ
เว็บไซด์ การจับใจความสาคัญ เช่น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว หัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียด
กับเรื่ องที่ฟังและอ่าน
สนับสนุนคาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญ
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ ของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน
ยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question etc.
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น
การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง เช่น
I think…/ I feel…/ I believe…
- คาสันธาน (conjunctions) and/ but/
or/ because/ so/ before/after
- ตัวเชื่อม (connective words) First,…

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ต่างๆ ที่อ่านที่เกี่ยวกับสิ่ งที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน เช่น สิ่ งแวดล้อม
อาหาร เครื่ องดื่มลมฟ้าอากาศ

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(จับใจความสาคัญจากบทสนทนา นิ ทาน
เรื่ องสั้น เกี่ยวกับต้นไม้)

๖
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๓ ๑. ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง
คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบายที่ฟัง และอ่าน

๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ
ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
Next,… After,… Then,…
Finally,… etc.
- Tenses: present simple/ present
continuous/ present perfect/ past
simple/ future tense etc.
- Simple sentence/Compound sentence

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบาย ในการประดิษฐ์ การบอก
ทิศทาง ป้ ายประกาศต่างๆ การใช้
อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง
ประโยคง่ายๆ เช่น is/are + past
participle
- คาสันธาน )conjunction( เช่น and/
but/ or/ before/ after/ because etc.
- ตัวเชื่อม )connective words( เช่น
First,… Second,…Third,…
Fourth,… Next,… Then,…
Finally,… etc.

องค์ ประกอบที่ ๕
-การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้
(การบูรณาการในการให้นกั เรี ยนเขียน
ป้ายบอกทางในห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน ป้ ายประกาศต่างๆ ในมุม / ห้อง /
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและ
พยัญชนะท้ายคา สระเสี ยงสั้น สระ
เสี ยงยาว สระประสม
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคา และ
กลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(อ่านออกเสี ยงข้อความ จากเรื่ องเกี่ยวกับ
การโฆษณา บทกลอน กวี ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน)

๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. ระบุ และเขียนสื่ อที่
ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั
ประโยค และข้อความที่
ฟังหรื ออ่าน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ประโยค ข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ
การซื้ อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริ การ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็ นวงคาศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คา (คาศัพท์
ที่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรม)
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
กับสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เช่น สัญลักษณ์
เครื่ องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ สิ่ งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดย
ใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/
Contrast : but, although/ Quantity
words เช่น many/ much/ a lot of/ lots
of/ some/ any /a few/ few/ a little/ little
etc.
๔. เลือก/ระบุหวั ข้อเรื่ อง  การจับใจความสาคัญ เช่น หัวข้อ
ใจความสาคัญ
เรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียด
รายละเอียดสนับสนุน
สนับสนุน จากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
และแสดงความคิดเห็น
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสื อพิมพ์
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์บน
จากสื่ อประเภทต่างๆ
อินเทอร์ เน็ต คาถามเกี่ยวกับใจความ
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่
ยกตัวอย่างประกอบ
ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question etc.
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(ระบุ และเขียนประโยค ข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับสิ่ งที่พบ เช่น ต้นไม้
สัตว์ อาหาร และการทาเครื่ องดื่มจากพรรณ
ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน การ
บรรยายนาชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
เป็ นภาษาต่างประเทศ )

องค์ ประกอบที่ ๑
- เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สรุ ป )ก.๗-๐๐๓
หน้า ๘ (กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร
แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐
(การบูรณาการ จับใจความสาคัญ เรื่ องการ
สื บค้นข้อมูลพรรณไม้ ในการศึกษาข้อมูล
เพื่อบันทึกลงใน ก.๗ – ๐๐๓ หน้าที่ ๙
จะต้องมีการสื บค้นข้อมูลจากสื่ อต่างๆ)

๘
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม. ๑. ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
๔-๖ ในคูม่ ือการใช้งานต่างๆ
คาชี้แจง คาอธิบาย และคา
บรรยายที่ฟังและอ่าน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I
think…/ I feel…/ I believe…/ I
agree/disagree…/ I don’t believe…/ I
have no idea…
- if clauses
- so…that/such…that
- คาสันธาน )conjunctions( and/ but/
or/ because/ so/ before/ after etc.
- Infinitive pronouns :some/ any/
someone/ anyone/ everyone/ one/
ones etc.
- Tenses : present simple/ present
continuous/ present perfect/ past
simple/ future tense etc.
- Simple sentence/ Compound sentence/
Complex sentence

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย คา
บรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ ยา
และการใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่ งของ
การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- Modal verb : should/ ought to/ need/
have to/ must+ verb ที่เป็ น infinitive
without to เช่น You should have it
after meal. (Active Voice)/The
doses must be divided. (Passive
Voice)
- Direct/Indirect Speech
- คาสันธาน )conjunction (and/ but/ or/

องค์ ประกอบที่ ๑
- เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สรุ ป )ก.๗-๐๐๓
หน้า ๘ (กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร
แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐
หรื ออาจสื บค้นจากการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต
(นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลพรรณไม้จาก
อินเตอร์เน็ต)

๙
ชั้น

ตัวชี้วดั

๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ
ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละคร
สั้น (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

๓. อธิบาย และเขียน
ประโยค และข้อความให้
สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุ และ
เขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความ
ที่ฟังหรื ออ่าน

๔. จับใจความสาคัญ
วิเคราะห์ความสรุ ปความ
ตีความ และแสดงความ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
so/ not only…but also/ both…and/
as well as/ after/ because etc.
- ตัวเชื่อม )connective words( เช่น
First,… Second,… Third,…
Fourth,… Next,… Then,…
Finally,… etc.
 ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละครสั้น การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและ
พยัญชนะท้ายคา สระเสี ยงสั้น สระ
เสี ยงยาว สระประสม
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและ
กลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า
ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
 ประโยคและข้อความ การตีความ/
ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ
แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น ด้วยการพูดและการเขียน
อธิบาย โดยใช้ Comparison of
adjectives/ adverbs/ Contrast : but,
although, however, in spite of…/
Logical connectives เช่น caused by/
followed by/ consist of. etc.
 เรื่ องที่เป็ นสารคดี และบันเทิงคดี
การจับใจความสาคัญ การสรุ ปความ
การวิเคราะห์ความการตีความ การใช้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลพรรณไม้จาก
อินเตอร์เน็ต)
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและ
กลุ่มคา เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อ
สามัญ เป็ นต้น)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั
สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เช่น ภาพ แผนผัง
กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อจาก
การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรี ยน)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน

๑๐
ชั้น

ตัวชี้วดั
คิดเห็นจากการฟัง และ
อ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดี
และบันเทิงคดี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผล และยกตัวอย่าง
ประกอบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
skimming/scanning/guessing/context
clue ประโยคที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็น การให้เหตุผล และการ
ยกตัวอย่าง เช่น
I believe…/ I agree with… but…/
Well, I must say…/ What do you think
of /about…?/I think/don’t think…?/
What’s your opinion about…?/ In my
opinion…/
- if clauses
- so…that/such…that
- too to…/enough to…
- on the other hand,…
- other )s)/another/the other (s)
- คาสันธาน )conjunctions(
because/and/so/but/ however/because
of/due to/owing to etc.
- Infinitive pronouns : some, any,
someone, anyone, everyone, one,
ones etc.
- Tenses : present simple/present
continuous/ present perfect/past
simple/future tense etc.
- Simple sentence/Compound
sentence/Complex sentence

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
(จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟัง และอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดี
เกี่ยวกับพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนได้)

๑๑
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน

๒. ใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา และคาชี้แจง
ตามสถานการณ์
๓. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุ ภาพ การชักชวน ประโยค/
ข้อความ ที่ใช้แนะนาตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตวั และสานวนการตอบ
รับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
 คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจง

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I
need…/May/Can/Could…?/
Yes,../Please do./Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./
Need some help?/ What can I do to
help?/ Would you like any help?/ I’m
afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ
ประจาวัน ที่เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน การบอกสี ของ
ดอกไม้ เป็ นต้น)

๑๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
๔. พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ขอ้ มูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังหรื ออ่านอย่าง
เหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 คาศัพท์ สานวน ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ขอ้ มูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง
หรื ออ่าน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื อ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรี ยน
นักเรี ยนฝึ กการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ฟังหรื ออ่านจากนิทรรศการ)
๕. พูดและเขียนแสดง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู ้สึก
องค์ ประกอบที่ ๕
ความรู ้สึก และความ
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มีความสุ ข การสู่ การเรี ยนการสอน
เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง (พูด/เขียน แสดงความรู ้สึกและความ
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ในชีวติ ประจาวัน เช่น Nice/ Very nice./ ตัว กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิในงานสวน
อย่างเหมาะสม
Well done!/ Congratulations./I like… พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน พร้อมทั้งให้เหตุผล
because… / I love…because…/I feel… สั้นๆ ประกอบ)
because…/I think…/ I believe…/
I agree/disagree…I don’t believe…/
I have no idea…/ Oh no!
etc.
ม.๒ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยน
 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่าง
องค์ ประกอบที่ ๕
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ อง บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
ต่างๆ ใกล้ตวั และ
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก การสู่ การเรี ยนการสอน
(สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
สถานการณ์ต่างๆ ใน
อย่างสุ ภาพ การชักชวน ประโยค/
ชีวติ ประจาวันอย่าง
ข้อความ ที่ใช้แนะนาตนเอง เพื่อน และ เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั และสถานการณ์ต่างๆ
เหมาะสม
บุคคลใกล้ตวั และสานวนการตอบรับ ในชีวติ ประจาวันที่เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนอย่างเหมาะสม)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เรื่ องใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

๑๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. ใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบายตามสถานการณ์
๓. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบาย

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I
need… / May/Can/Could…?/
Yes,../Please do./
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go
right ahead./
Need some help?/ What can I do to
help?/
Would you like any help?/ I’m
afraid…/
I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
๔. พูดและเขียนเพื่อขอ
 คาศัพท์ สานวน ประโยค และ
และให้ขอ้ มูล บรรยาย
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ขอ้ มูล
และแสดงความคิดเห็น
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน เรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน
อย่างเหมาะสม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรี ยน การบอกสี ของดอกไม้
เป็ นต้น)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื อ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรี ยน
นักเรี ยนฝึ กการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ฟังหรื ออ่านจากนิทรรศการ)

๑๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. พูดและเขียนแสดง
ความรู ้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม

ม.๓ ๑. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่ องต่างๆใกล้ตวั
สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่
อยูใ่ นความสนใจของ
สังคมและสื่ อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

๒. ใช้คาขอร้อง ให้
คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบายอย่างเหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู ้สึก
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มี
ความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสี ยงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจาวัน
เช่น Nice./ Very nice./ Well done!/
Congratulations on… / I like…because…/
I love…because…/ I feel… because…/ I
think…/ I believe…/ I agree/
disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I
don’t believe…/ I have no idea…/ Oh
no!
etc.
 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุ ภาพ การชักชวน การแลก
เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว เรื่ อง
ที่อยูใ่ นความสนใจในชี วิตประจาวัน
 คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้ แจง
คาอธิ บาย ที่มีข้ นั ตอนซับซ้อน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน แสดงความรู ้สึกและความคิด
เห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิในงานสวนพฤกษ
ศาสตร์ โรงเรี ยน พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(นาข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช มาแต่ง
นิทาน โดยเขียนประโยค สนทนา และ
เขียนโต้ตอบข้อมูล และสื่ อสารอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม)

๑๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. พูด และเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอแนะ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับ และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I
need…/ May/Can/Could…?/
Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of
course./ Sure./ Go right ahead./ Need
some help?/ What can I do to help?/
Would you like any help?/ I’m
afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
๔. พูด และเขียนเพื่อขอ  คาศัพท์ สานวน ประโยค และ
และให้ขอ้ มูล อธิบาย
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบ และแสดง
อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน
ที่ฟังหรื ออ่านอย่าง
เหมาะสม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรี ยน การบอกสี ของดอกไม้
เป็ นต้น)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื อ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรี ยน
นักเรี ยนฝึ กการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ฟังหรื ออ่านจากนิทรรศการ)

๑๖
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. พูด และเขียนบรรยาย
ความรู ้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู ้สึก
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มี
ความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสี ยงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจาวัน
เช่น Nice./ Very nice./ Well done!/
Congratulations on... / I
like…because…/ I love… because… /
I feel… because…I think…/ I
believe…/ I agree/disagree…/ I’m
afraid …/ I don’t like… I don’t
believe…/ I have no idea…/ Oh no!
etc.
ม.๔- ๑. สนทนา และเขียน
 ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่าง
๖ โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบ
ตนเอง และเรื่ องต่าง ๆ
คุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
ใกล้ตวั ประสบการณ์
สุ ภาพ การชักชวน การแลก เปลี่ยน
สถานการณ์ ข่าว /
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ตวั สถาน
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ น การณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การ
ความสนใจของสังคม
สนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
และสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง บุคคลใกล้ตวั ประสบการณ์ สถาน
และเหมาะสม
การณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม
๒. เลือกและใช้คาขอร้อง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย
ให้คาแนะนา คาชี้แจง
ที่มีข้ นั ตอนซับซ้อน
คาอธิบาย อย่าง
คล่องแคล่ว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน แสดงความรู ้สึกและความคิด
เห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิในงานสวนพฤกษ
ศาสตร์ โรงเรี ยน พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ)

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
พืช และกิจกรรมที่ปฏิบตั ิในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)

๑๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓.พูด และเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอ
ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จาลองหรื อ
สถานการณ์จริ งอย่าง
เหมาะสม

๔. พูด และเขียนเพื่อขอ
และให้ขอ้ มูล บรรยาย
อธิบาย เปรี ยบเทียบ
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
ต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I
need…/ May/Can/Could…?/Would you
please…?Yes,../ Please do. /Certainly./
Yes, of course./Sure./ Need some help?/
What can I do to help?/ Would you like
any help?/ If you like I could…/ What
can I do to help?/ Would you like any
help?/ Would you like me to help you?/
If you need anything, please…/ Is there
anything I can do?/ I’ll do it for you./
I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry,
but…. etc.
 คาศัพท์ สานวน ประโยคและ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ขอ้ มูล
บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การพูด และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับพืช โดย
บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็น กับเรื่ องที่ฟัง และอ่านอย่าง
เหมาะสม)

๑๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. พูด และเขียนบรรยาย
ความรู ้สึก และแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ
กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู ้สึก
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มี
ความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสี ยงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจาวัน
เช่น Nice./Very nice./Well
done!/Congratulations on…
I like… because…/ I love… because…/
I feel… because…/I think…/I
believe…/I agree/disagree…/ I’m afraid
I don’t like…/I don’t believe…/I have
no idea…/ Oh no!
etc.

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน บรรยายแสดงความรู ้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่ อง
ต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิใน
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนอย่างมี
เหตุผล)

๑๙
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๑ ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิ จวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์
และสิ่ งแวดล้อม ใกล้ตวั

๒. พูด/เขียน สรุ ปใจความ
สาคัญ/แก่นสาระ(theme)
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่ อง/เหตุการณ์ที่อยูใ่ น
ความสนใจของสังคม
๓. พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรื อเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อม ใกล้ตวั เช่น
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรี ยน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่าน
หนังสื อ การท่องเที่ยว

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียนประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมใกล้
ตัว ที่เกี่ยวกับต้นไม้ หรื องานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน เช่น กิจกรรมใน
การดูแลต้นไม้)

 การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ
การวิเคราะห์ความเรื่ อง/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง
 การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อ
เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั

องค์ ประกอบที่ ๕
- วิธีเผยแพร่ องค์ความรู ้ (การสนทนา, เสวนา)
(พูด/เขียนประโยค แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม หรื อเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั ที่
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ)
ม.๒ ๑. พูดและเขียนบรรยาย  การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
องค์ ประกอบที่ ๕
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ ข่าว/
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
ประจาวัน ประสบการณ์ เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม การเรี ยนการสอน
และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร (พูด/เขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ในความสนใจของสังคม การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง การ
กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
อ่านหนังสื อ การท่องเที่ยว การศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
สภาพสังคม เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุ ป
 การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ

๒๐
ชั้น

ตัวชี้วดั
ใจความสาคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่ อง (topic) ที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคม
๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม เรื่ องต่างๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

หัวข้อเรื่ อง การวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจ เช่น
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี
เพลง
 การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ อง
ต่างๆ ใกล้ตวั และประสบการณ์

 การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประ สบ
การณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยูใ่ น
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง
การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสื อ
การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม
เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุ ป
 การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ
ใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่ อง การวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/
หัวข้อเรื่ องที่ได้จากการ
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูใ่ นความ
วิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุ
สนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
การณ์/สถานการณ์ที่อยูใ่ น สถานการณ์ต่างๆ ภาพยนตร์ กีฬา
ความสนใจของสังคม
ดนตรี เพลง
๓. พูดและเขียนแสดง
 การแสดงความคิดเห็น และการให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประ
กิจกรรม ประสบการณ์
สบการณ์ และเหตุการณ์
และเหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิในงานสวนพฤกษ
ศาสตร์ โรงเรี ยน เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ)

ม.๓ ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบ
การณ์ ข่าว/เหตุการณ์ /
เรื่ อง/ ประเด็นต่างๆ ที่
อยูใ่ นความสนใจของ
สังคม

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียนสรุ ปใจความสาคัญ จากข้อมูล
การศึกษาพืช)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่
ปฏิบตั ิในงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน

๒๑
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ)

ม.๔- ๑. พูดและเขียนนาเสนอ
๖ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่ องและ
ประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม

๒. พูดและเขียนสรุ ป
ใจความสาคัญ/
แก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ
๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ

 การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและ
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร
การเล่นกีฬา/ดนตรี การดูภาพยนตร์
การฟังเพลง การเลี้ยงสัตว์การอ่าน
หนังสื อ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ
 การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ
การวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ

 การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น
สังคม และโลก

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอน
(พูด/เขียน สรุ ปใจความสาคัญ ที่ได้จาก
การศึกษาพืช)

๒๒
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑.ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และ
กิริยาท่าทางสุ ภาพ
เหมาะสม ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงความรู ้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรื อปฏิเสธ
๒. บรรยายเกี่ยวกับ
 ความเป็ นมาและความสาคัญของ
เทศกาล วันสาคัญ ชีวิต เทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยู่ และ
ความเป็ นอยู่ และประเพณี ประเพณี ของเจ้าของภาษา
ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรม
 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
ตามความสนใจ
นิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวา
เลนไทน์
ม.๒ ๑. ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และ  การใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยา
กิริยาท่าทางเหมาะกับ
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
บุคคลและโอกาส ตาม
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มารยาทสังคม และ
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
วัฒนธรรมของเจ้าของ
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ภาษา
ขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงความรู ้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรื อปฏิเสธ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. อธิ บายเกี่ยวกับเทศกาล
วันสาคัญ ชีวิตความเป็ นอยู่
และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ความเป็ นมาและความสาคัญของ
เทศกาล วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยู่
และประเพณี ของเจ้าของภาษา

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวา
เลนไทน์
ม.๓ ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง  การเลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยา
และกิริยาท่าทาง เหมาะกับ ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
บุคคลและโอกาส ตาม
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มารยาทสังคม และ
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงความ รู ้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรื อปฏิเสธ
๒. อธิ บายเกี่ยวกับชีวิต
 ชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ความเป็ นอยู่
และประเพณี ของเจ้าของภาษา
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรม
 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
ตามความสนใจ
นิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวา
เลนไทน์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๔
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๔- ๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง
๖ และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และ
กิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของ
ภาษา มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้า ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ
การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประ
กอบ การพูดขณะแนะนาตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ
รู ้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  วิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่
ความคิด ความเชื่อ และ
มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ที่มาของขนบธรรมเนียม ของเจ้าของภาษา
และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา
๓. เข้าร่ วม แนะนา และจัด  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
กิจกรรมทางภาษาและ
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม นิทาน/เรื่ องจากภาพยนตร์ บทบาท
สมมุติ ละครสั้น วันขอบคุณพระเจ้า
วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลน
ไทน์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๕
สาระที่ ๒

ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑. บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอน และการลาดับ
คาตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
๒. เปรี ยบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันสาคัญ และชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของ
ภาษากับของไทย
ม.๒ ๑. เปรี ยบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสี ยงประโยคชนิดต่างๆ
และการลาดับคาตาม
โครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย
๒ เปรี ยบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็ นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย
การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการ
ลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ
และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา
กับของไทย

 การเปรี ยบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสี ยงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอนและการลาดับคาตามโครง
สร้างประโยคของภาษา ต่างประเทศ
และภาษาไทย
 การเปรี ยบเทียบ และการอธิ บาย
ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๖
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๓ ๑. เปรี ยบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิด
ต่างๆ และการลาดับคา
ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
๒. เปรี ยบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็ นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และ
นาไปใช้อย่างเหมาะสม
ม.๔- ๑. อธิบาย/เปรี ยบเทียบ
๖ ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค
ข้อความ สานวน คา
พังเพย สุ ภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่าง
ประเทศ และภาษาไทย
๒. วิเคราะห์/อภิปราย
ความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และนาไปใช้อย่างมี
เหตุผล

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเปรี ยบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอน และการลาดับคาตามโครง
สร้างประโยคของภาษาต่าง ประเทศ
และภาษาไทย
- การเปรี ยบเทียบ และการอธิ บายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การนาวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้

 การอธิบาย/การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย

 การวิเคราะห์/การอภิปรายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย การนา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๗
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ และนาเสนอด้วย
การพูด/การเขียน
ม.๒ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ และนาเสนอด้วย
การพูด/การเขียน
ม.๓ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ และนาเสนอด้วย
การพูดและการเขียน
ม.๔- ๑. ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก
๖ สรุ ป และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป
และการนาเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป
และการนาเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น

 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป
และการนาเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น

 การค้นคว้า/การสื บค้น การบันทึก
การสรุ ป การแสดงความคิดเห็น และ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ

สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน และโลก

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๘
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑. ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและ
สถานศึกษา
ม.๒ ๑. ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
สถานศึกษา และชุมชน
ม.๓ ๑. ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
ม.๔- ๑. ใช้ภาษาสื่ อสารใน
๖ สถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยนและสถานศึกษา

 การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา และชุมชน

 การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม

 การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๙
สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ตัวชี้วดั
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื บค้น/ค้นคว้า
ความรู ้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื บค้น/ค้นคว้า
รวบรวมและสรุ ป
ความรู ้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร ของโรงเรี ยน
เป็ นภาษาต่างประเทศ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื บค้น/การค้นคว้าความรู ้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื บค้น/ค้นคว้า
รวบรวม และสรุ ป
ความรู ้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื บค้น/การค้นคว้าความรู ้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื บค้น/การค้นคว้าความรู ้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของโรงเรี ยน เช่น การทาหนังสื อเล่ม
เล็กแนะนาโรงเรี ยน การทาแผ่นปลิว
ป้ายคาขวัญ คาเชิญชวนแนะนาโรงเรี ยน
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรี ยน
เป็ นภาษาอังกฤษ

องค์ ประกอบที่ ๕
- วิธีเผยแพร่ องค์ความรู ้
(การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
เป็ นภาษาต่างประเทศ เช่น การทาหนังสื อ
เล่มเล็ก แนะนาพืชศึกษา การประกอบ
อาหารจากพืช การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
ข้อมูลบอร์ ดต่างๆ ภายในโรงเรี ยน)

๓๐
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารของโรงเรี ยน
ชุมชน และท้องถิ่นเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น
การทาหนังสื อเล่มเล็กแนะนาโรงเรี ยน
ชุมชน และท้องถิ่น การทาแผ่นปลิว
ป้ายคาขวัญ คาเชิญชวนแนะนา โรง
เรี ยนและสถานที่สาคัญในชุมชนและ
ท้องถิ่น การนาเสนอข้อมูลข่าวสารใน
โรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่นเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ม.๔-๖ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ  การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ในการสื บค้น/ค้นคว้า สื บค้น/การค้นคว้าความรู ้/ข้อมูลต่างๆ
รวบรวม วิเคราะห์ และ จากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
สรุ ปความรู ้/ข้อมูลต่างๆ การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
จากสื่ อ และแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร่ /
 การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของ
ข่าวสารของโรงเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/
ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เช่น การทาหนังสื อเล่ม
ประเทศชาติเป็ น
เล็กแนะนาโรงเรี ยน ชุมชน ท้องถิ่น/
ภาษาต่างประเทศ
ประเทศชาติ การทาแผ่นปลิว ป้ ายคา
ขวัญ คาเชิญชวนแนะนาโรงเรี ยน
สถานที่สาคัญในชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรี ยน ชุมชน ท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็ นภาษาอังกฤษ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- วิธีเผยแพร่ องค์ความรู ้ (การสนทนา,
เสวนา)
(การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
เป็ นภาษาต่างประเทศ เช่น การทาหนังสื อ
เล่มเล็ก แนะนาพืชศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประกอบอาหารจากพืช การ
จัดทาป้ ายชื่อพรรณไม้ ข้อมูลบอร์ ดต่างๆ
ภายในโรงเรี ยน)

องค์ ประกอบที่ ๕
- วิธีเผยแพร่ องค์ความรู ้ (การสนทนา,
เสวนา)
(การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยว
กับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ เช่น การทาหนังสื อเล่ม
เล็ก แนะนาพืชศึกษา การประกอบอาหาร
จากพืช การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ข้อมูล
บอร์ ดต่างๆ ภายในโรงเรี ยน)

