การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย (ตัวชี้วดั และ
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง) กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว การอ่านออกเสี ยง ประกอบด้วย
และ บทร้อยกรองได้
- บทร้อยแก้วที่เป็ นบทบรรยาย
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่ - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุ ภาพ
อ่าน
กลอนสักวา กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง
๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ และโคลง
สี่ สุภาพ
๒. จับใจความสาคัญจากเรื่ อง การอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่น
- เรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ที่อ่าน
- เรื่ องสั้น
๓. ระบุเหตุและผล และ
- บทสนทนา
ข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็น
- นิทานชาดก
จากเรื่ องที่อ่าน
- วรรณคดีในบทเรี ยน
๔. ระบุและอธิบายคา
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
เปรี ยบเทียบ และคาที่มี
- บทความ
หลายความหมายในบริ บท
ต่างๆ จากการอ่าน
๕. ตีความคายากในเอกสาร
วิชาการ โดยพิจารณาจาก
บริ บท
- สารคดี
๖. ระบุขอ้ สังเกตและความ
- บันเทิงคดี
สมเหตุสมผลของงาน
- เอกสารทางวิชาการที่มีคา ประโยค และ
เขียนประเภทชักจูง
ข้อความที่ตอ้ งใช้บริ บทช่วยพิจารณา
โน้มน้าวใจ
ความหมาย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านออกเสี ยงจากชิ้นงาน
ร้อยแก้วและร้อยกรองที่จดั ทา
ขึ้นในองค์ประกอบที่ ๔ )
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านจับใจความจากชิ้นงาน
ที่จดั ทาขึ้นในองค์ประกอบที่
๔)

-

๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง
สร้างสรรค์

๗. ปฏิบตั ิตามคู่มือแนะนา
การอ่านและปฏิบตั ิตามเอกสารคู่มือ
วิธีการใช้งาน ของ
เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ใน
ระดับที่ยากขึ้น
๘. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ
การอ่านหนังสื อตามความสนใจ เช่น
จากการอ่านงานเขียนอย่าง - หนังสือที่นกั เรี ยนสนใจและเหมาะสม
กับวัย
หลากหลายเพื่อนาไปใช้
- หนังสื ออ่านที่ครู และนักเรี ยนกาหนด
แก้ปัญหาในชีวิต

-

-

ร่ วมกัน

ม.๒

๙. มีมารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง

 มารยาทในการอ่าน
 การอ่านออกเสี ยง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วที่เป็ นบทบรรยายและ
บทพรรณนา
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร
กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และ
กาพย์ห่อโคลง

๒. จับใจความสาคัญ สรุ ป
 การอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ
ความ และอธิบาย
เช่น
รายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน
- วรรณคดีในบทเรี ยน
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดง
- บทความ
ความเข้าใจในบทเรี ยน
- บันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ที่อ่าน
- บทสนทนา
๔. อภิปรายแสดงความ
- บทโฆษณา
คิดเห็น และ ข้อโต้แย้ง
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
- งานเขียนหรื อบทความแสดง
๕. วิเคราะห์และจาแนก
ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล
- เรื่ องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระ
สนับสนุน และข้อคิดเห็น
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย และกลุ่ม
จากบทความที่อ่าน
สาระการเรี ยนรู ้อื่น
๖. ระบุขอ้ สังเกตการชวนเชื่อ
การ โน้มน้าว หรื อความ
สมเหตุสมผลของงาน

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านออกเสี ยงจากชิ้นงาน
ร้อยแก้วและร้อยกรองที่จดั ทา
ขึ้นในองค์ประกอบที่ ๔ )
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านจับใจความจากชิ้นงาน
ที่จดั ทาขึ้นในองค์ประกอบที่
๔)

๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

เขียน
๗. อ่านหนังสื อ บทความ หรื อ การอ่านตามความสนใจ เช่น
คาประพันธ์อย่าง
- หนังสื ออ่านนอกเวลา
หลากหลาย และประเมิน
- หนังสื อที่นกั เรี ยนสนใจและ
คุณค่าหรื อแนวคิดที่ได้
เหมาะสมกับวัย
จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้
- หนังสื ออ่านที่ครู และนักเรี ยน
แก้ปัญหาในชีวิต
กาหนดร่ วมกัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน

ม.๓

๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่ องที่อ่าน

 การอ่านออกเสี ยง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วที่เป็ นบทความทัว่ ไป
และบทความปกิณกะ
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร
กลอนเสภา กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง
๑๖ และโคลงสี่ สุภาพ

๒. ระบุความแตกต่างของคา  การอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ
ที่มีความหมายโดยตรง
เช่น
และความหมายโดยนัย
- วรรณคดีในบทเรี ยน
๓. ระบุใจความสาคัญและ
- ข่าวและเหตุการณ์สาคัญ
รายละเอียดของข้อมูลที่
- บทความ
สนับสนุนจากเรื่ องที่อ่าน
- บันเทิงคดี
๔. อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียน
- สารคดี
กรอบแนวคิด ผังความคิด
- สารคดีเชิงประวัติ
บันทึก ย่อความและ
- ตานาน
รายงาน
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
- เรื่ องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระ
ประเมินเรื่ อง ที่อ่านโดย
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย และกลุ่ม
ใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบ
สาระการเรี ยนรู ้อื่น
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ดีข้ ึน
๖. ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนใน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

-

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านออกเสี ยงจากชิ้นงาน
ร้อยแก้วและร้อยกรองที่จดั ทา
ขึ้นในองค์ประกอบที่ ๔ )
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านจับใจความจากชิ้นงาน
ที่จดั ทาขึ้นในองค์ประกอบที่
๔)

๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เรื่ องที่อ่าน
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล
การลาดับความ และความ
เป็ นไปได้ของเรื่ อง
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อ่าน
๙. ตีความและประเมินคุณค่า  การอ่านตามความสนใจ เช่น
และแนวคิดที่ได้จากงาน
- หนังสื ออ่านนอกเวลา
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
- หนังสื ออ่านตามความสนใจและตามวัย
นาไปใช้แก้ปัญหา ใน
ของนักเรี ยน
ชีวติ
- หนังสื ออ่านที่ครู และนักเรียนร่ วมกันกาหนด
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน
- มารยาทในการอ่าน
ม.๔-ม.๖ ๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว - การอ่านออกเสี ยง ประกอบด้วย
และ บทร้อยกรองได้
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น
อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ
บทความ นวนิยาย และความ
เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
เรี ยง
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์
กลอน ร่ าย และลิลิต

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

-

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน
(การอ่านออกเสี ยงจากชิ้นงาน
ร้อยแก้วและร้อยกรองที่จดั ทา
ขึ้นในองค์ประกอบที่ ๔ )
๒. ตีความ แปลความ และ  การอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ
องค์ ประกอบที่ ๕
ขยายความเรื่ องที่อ่าน
เช่น
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ อง
- ข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
ที่อ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมี
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง การสอน
เหตุผล
ๆ ในชุมชน
(การอ่านจับใจความจากชิ้นงาน
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จาก
- บทความ
ที่จดั ทาขึ้นในองค์ประกอบที่
เรื่ องที่อ่าน และประเมิน
- นิทาน
๔)
ค่าเพื่อนาความรู ้ ความคิด
- เรื่ องสั้น
ไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาใน
- นวนิยาย
การดาเนินชีวติ
- วรรณกรรมพื้นบ้าน
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
- วรรณคดีในบทเรี ยน
ความคิดเห็นโต้แย้งกับ
- บทโฆษณา
เรื่ องที่อ่าน และเสนอ
- สารคดี

๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความคิดใหม่อย่างมี
- บันเทิงคดี
เหตุผล
- ปาฐกถา
๖. ตอบคาถามจากการอ่าน
- พระบรมราโชวาท
ประเภทต่างๆ ภายในเวลา
- เทศนา
ที่กาหนด
- คาบรรยาย
๗. อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียน
- คาสอน
กรอบแนวคิดผังความคิด
- บทร้อยกรองร่ วมสมัย
บันทึก ย่อความ และ
- บทเพลง
รายงาน
- บทอาเศียรวาท
๘. สังเคราะห์ความรู ้จากการ
- คาขวัญ
อ่าน สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรี ยน และ
พัฒนาความรู ้ทางอาชีพ
๙. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

-

๖
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขี ยนเรี ยงความ ย่อความ และเขี ยนเรื่ องราวใน
รู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึก ษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ ง
บรรทัด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
(การใช้ชื่อพรรณไม้ในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอน)
องค์ ประกอบที่ ๕
๒. เขียนสื่ อสารโดยใช้ถอ้ ยคา  การเขียนสื่ อสาร เช่น
การนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม
- การเขียนแนะนาตนเอง
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
และสละสลวย
- การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญๆ
(การใช้พ้นื ที่ต่าง ๆ เป็ นปั จจัยใน
- การเขียนบนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ)
องค์ ประกอบที่ ๒
๓. เขียนบรรยายประสบการณ์  การบรรยายประสบการณ์
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
โดยระบุสาระสาคัญและ
ของพรรณไม้ที่ปลูก
รายละเอียดสนับสนุน
(การเขียนบรรยายสุ นทรี ยภาพของ
พรรณไม้ที่ปลูก)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนบรรยายประสบการณ์ใน
การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน)
องค์ ประอบที่ ๔
๔. เขียนเรี ยงความ
 การเขียนเรี ยงความเชิงพรรณนา
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนเรี ยงความจากการเรี ยนรู ้
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
๕. เขียนย่อความจากเรื่ องที่
 การเขียนย่อความจากสื่ อต่างๆ เช่น องค์ ประกอบที่ ๔
อ่าน
เรื่ องสั้น คาสอน โอวาท คาปราศรัย - การรายงานผลแบบเอกสาร

๗
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สุ นทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คาสั่ง
บทสนทนาเรื่ องเล่าประสบการณ์

๖. เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่ อที่
ได้รับ

๗. เขียนจดหมายส่ วนตัวและ
จดหมาย กิจธุ ระ

๘. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงาน

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระจากสื่ อต่างๆ เช่น
- บทความ
- หนังสื ออ่านนอกเวลา
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- เหตุการณ์สาคัญต่างๆ
 การเขียนจดหมายส่ วนตัว
- จดหมายขอความช่วยเหลือ
- จดหมายแนะนา
 การเขียนจดหมายกิจธุ ระ
- จดหมายสอบถามข้อมูล
 การเขียนรายงาน ได้แก่
- การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า
- การเขียนรายงานโครงงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
(การนาเรื่ องสั้น รายงานแบบ
วิชาการและแบบบูรณาการ บท
สนทนาเรื่ องเล่าประสบการณ์ที่ได้
จัดทาขึ้นมาย่อความ)
-

-

องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนรายงานจากการเรี ยนรู ้ใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
ธรรมชาติแห่ งชีวติ
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ธรรมชาติแห่งชีวิต)
สรรพสิ่ งล้วนพันเกีย่ ว
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
สรรพสิ่ งล้วนพันเกี่ยว)
ประโยชน์ แท้ แก่มหาชน
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก

๘
ชั้น

ม.๒

ตัวชี้วดั

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ ง
บรรทัด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน)

 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ตามรู ปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
(การใช้ชื่อพรรณไม้ในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอน)
องค์ ประกอบที่ ๒
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
ของพรรณไม้ที่ปลูก
(การเขียนบรรยายสุ นทรี ยภาพของ
พรรณไม้ที่ปลูก)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนบรรยายประสบการณ์ใน
การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน)
องค์ ประอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับ
ประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนรายงานจากการเรี ยนรู ้ใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
ธรรมชาติแห่ งชีวติ

๒. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา

๓. เขียนเรี ยงความ

 การเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับ
ประสบการณ์

๕. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า

 การเขียนรายงาน
- การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า
- การเขียนรายงานโครงงาน

๙
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

๖. เขียนจดหมายกิจธุ ระ

 การเขียนจดหมายกิจธุ ระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห์
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
แสดงความรู ้ ความคิดเห็น
ความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้งจาก
หรื อโต้แย้ง ในเรื่ องที่อ่าน
สื่ อต่างๆ เช่น
อย่างมีเหตุผล
- บทความ
- บทเพลง
- หนังสื ออ่านนอกเวลา
- สารคดี
- บันเทิงคดี
๘. มีมารยาทในการเขียน

 มารยาทในการเขียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ธรรมชาติแห่งชีวิต)
สรรพสิ่ งล้วนพันเกีย่ ว
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
สรรพสิ่ งล้วนพันเกี่ยว)
ประโยชน์ แท้ แก่มหาชน
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน)
-

-

องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
การบรรยายและพรรณนา การ

๑๐
ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วดั

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ ง
บรรทัด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
เขียนเรี ยงความเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ และการย่อความโดย
คานึงถึงมารยาทในการเขียน)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
(การใช้ชื่อพรรณไม้ในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอน)
-

๒. เขียนข้อความโดยใช้
 การเขียนข้อความตามสถานการณ์
ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับ
และโอกาสต่างๆ เช่น
ภาษา
- คาอวยพรในโอกาสต่างๆ
- คาขวัญ
- คาคม
- โฆษณา
- คติพจน์
- สุ นทรพจน์
๓. เขียนชีวประวัติหรื อ
 การเขียนอัตชีวประวัติหรื อชีวประวัติ
อัตชีวประวัติโดยเล่า
เหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และ
ทัศนคติในเรื่ องต่างๆ
๔. เขียนย่อความ
 การเขียนย่อความจากสื่ อต่างๆ เช่น องค์ ประกอบที่ ๔
นิทาน ประวัติ ตานาน สารคดีทาง
- การรายงานผลแบบเอกสาร
วิชาการ พระราชดารัส พระบรม
(การนานิทานที่จดั ทาขึ้นใน
ราโชวาท จดหมายราชการ
องค์ประกอบที่ ๔ มาย่อความ)
๕. เขียนจดหมายกิจธุ ระ
 การเขียนจดหมายกิจธุ ระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห์
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
๖. เขียนอธิ บาย ชี้ แจง แสดง
 การเขียนอธิ บาย ชี้ แจง แสดงความ
ความคิดเห็นและโต้แย้ง
คิดเห็น และโต้แย้งในเรื่ องต่างๆ
อย่างมีเหตุผล
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
-

๑๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
แสดงความรู ้ ความคิดเห็น
หรื อโต้แย้ง
ในเรื่ องต่างๆ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
แสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้ง
จากสื่ อต่างๆ เช่น
- บทโฆษณา
- บทความทางวิชาการ
๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อม  การกรอกแบบสมัครงาน
เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู ้และทักษะ ของ
ตนเองที่เหมาะสมกับงาน
๙. เขียนรายงานการศึกษา
 การเขียนรายงาน ได้แก่
องค์ ประกอบที่ ๔
ค้นคว้า และโครงงาน
- การเขียนรายงานจากการศึกษา
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
ค้นคว้า
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
- การเขียนรายงานโครงงาน
(การเขียนรายงานจากการเรี ยนรู ้ใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
ธรรมชาติแห่ งชีวติ
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ธรรมชาติแห่งชีวิต)
สรรพสิ่ งล้วนพันเกีย่ ว
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
สรรพสิ่ งล้วนพันเกี่ยว)
ประโยชน์ แท้ แก่มหาชน
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน)
๑๐. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การเขียนย่อความโดยคานึงถึง

๑๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔-ม.๖ ๑. เขียนสื่ อสารในรู ปแบบ
ต่างๆ ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรี ยบเรี ยงถูกต้อง มีขอ้ มูล
และสาระสาคัญชัดเจน

๒. เขียนเรี ยงความ

๓. เขียนย่อความจากสื่ อที่มี
รู ปแบบ และเนื้ อหา
หลากหลาย

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

 การเขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
เช่น
- อธิบาย
- บรรยาย
- พรรณนา
- แสดงทรรศนะ
- โต้แย้ง
- โน้มน้าว
- เชิญชวน
- ประกาศ
- จดหมายกิจธุ ระ
- โครงการและรายงานการดาเนิน
โครงการ
- รายงานการประชุม
- การกรอกแบบรายการต่างๆ
 การเขียนเรี ยงความ

 การเขียนย่อความจากสื่ อต่างๆ เช่น
- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี
- เรื่ องสั้น สารคดี นวนิ ยาย บทความ
ทางวิชาการ และวรรณกรรม
พื้นบ้าน

๔. ผลิตงานเขียนของตนเองใน  การเขียนในรู ปแบบต่างๆ เช่น
รู ปแบบต่างๆ
- สารคดี
- บันเทิงคดี

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
มารยาทในการเขียน)

องค์ ประกอบที่ ๔
- สรุ ปและเรี ยบเรี ยงสาระ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การสรุ ปและเรี ยบเรี ยงสาระ
รายงานผลการเรี ยนรู ้จากงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยนออกมาใน
รู ปการอธิบาย การบรรยาย การ
พรรณนา รายการดาเนินโครงการ
เป็ นต้น)

องค์ ประอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การนาเรื่ องสั้น รายงานแบบ
วิชาการและแบบบูรณาการ บท
สนทนาเรื่ องเล่าประสบการณ์ที่ได้
จัดทาขึ้นมาย่อความ)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบศิลปะ
(การรายงานผลการเรี ยนรู ้ จากงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนใน
รู ปแบบสารคดี บันเทิงคดี)

๑๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
๕. ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่น  การประเมินคุณค่างานเขียนในด้าน
แล้วนามาพัฒนางานเขียน ต่างๆ เช่น
ของตนเอง
- แนวคิดของผูเ้ ขียน
- การใช้ถอ้ ยคา
- การเรี ยบเรี ยง
- สานวนโวหาร
- กลวิธีในการเขียน
๖. เขียนรายงานการศึกษา
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ค้นคว้า เรื่ องที่สนใจตาม
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ
หลักการเขียนเชิงวิชาการ
และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง

๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ  การเขียนบันทึกความรู ้จากแหล่ง
นาไปพัฒนาตนเองอย่าง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
สม่าเสมอ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกาษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
(ประเมินคุณค่างานเขียนที่ได้จดั ทา
ขึ้นจากองค์ประกอบที่ ๔)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
(การเขียนรายงานจากการเรี ยนรู ้ใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
ธรรมชาติแห่ งชีวติ
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ธรรมชาติแห่งชีวิต)
สรรพสิ่ งล้วนพันเกีย่ ว
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
สรรพสิ่ งล้วนพันเกี่ยว)
ประโยชน์ แท้ แก่มหาชน
- สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษา
(การรายงานการศึกษาพืชในหัวข้อ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน)
องค์ ประกอบที่ ๒
- การบันทึกการดูแลรักษา และการ
เปลี่ยนแปลงของพืช
(การบันทึกการดูแลพรรณไม้หลัง
การปลูก และบันทึกการ

๑๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
๘. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 มารยาทในการเขียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
เปลี่ยนแปลงของพืช)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
- การเขียนรายงานแบบบูรณาการ
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การเขียนสื่ อสาร เรี ยงความ ย่อ
ความโดยคานึงถึงมารยาทในการ
เขียน)

๑๕
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด และความรู ้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
๑. พูดสรุ ปใจความสาคัญของ  การพูดสรุ ปความ พูดแสดงความรู ้
เรื่ องที่ฟังและดู
ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่ องที่
๒. เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่ฟัง
ฟังและดู
และดู
 การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของ
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
สื่ อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ องที่
ฟังและดู
๔.ประเมินความน่าเชื่ อถือของ
สื่ อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
๕. พูดรายงานเรื่ องหรื อ
 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในชุมชน และ
- เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน
การฟัง การดู และการ
ท้องถิ่นของตน
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน
สนทนา
(การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากเรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถี
ชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบ
โรงเรี ยน)
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด องค์ ประกอบที่ ๕
และการพูด
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากเรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถี
ชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบ
โรงเรี ยนโดยคานึงถึงมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด)
๑. พูดสรุ ปใจความสาคัญของ  การพูดสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟังและ
เรื่ องที่ฟังและดู
ดู
๒. วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง
 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่ อง
ข้อคิดเห็น และความ
ที่ฟังและดู
น่าเชื่อถือของข่าวสารจาก
สื่ อต่างๆ
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่

-

๑๖
ชั้น

ตัวชี้วดั
ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อ
นาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ
๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์

๕. พูดรายงานเรื่ องหรื อ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

ม.๓

๑. แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่ องจากการฟัง
และการดู
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่
ฟังและดู
เพื่อนา
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวติ
๓. พูดรายงานเรื่ องหรื อ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดู และการ
สนทนา

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดอวยพร
- การพูดโน้มน้าว
- การพูดโฆษณา

องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบบรรยาย
(การพูดโฆษณาพรรณไม้ที่ได้ศึกษา
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก องค์ ประกอบที่ ๔
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
- การรายงานผลแบบบรรยาย
(การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(การพูดโฆษณาพรรณไม้ที่ได้ศึกษา
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน

 การพูดแสดงความคิดเห็น และ
ประเมินเรื่ องจากการฟังและการดู
 การพูดวิเคราะห์วจิ ารณ์จากเรื่ องที่
ฟังและดู

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
โดยคานึงถึงมารยาทในการฟัง การ
ดู และการพูด)
-

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน
(การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า

๑๗
ชั้น

ตัวชี้วดั

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดโต้วาที
- การอภิปราย
- การพูดยอวาที

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
จากเรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถี
ชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบ
โรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบบรรยาย
( การโต้วาทีเรื่ องเกี่ยวกับพืชที่กลุ่ม
ได้ศึกษา)
-

๕. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอ  การพูดโน้มน้าว
หลักฐานตามลาดับเนื้อหา
อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด องค์ ประกอบที่ ๕
และการพูด
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
โดยคานึงถึงมารยาทในการฟัง การ
ดู และการพูด)
ม.๔-ม.๖ ๑. สรุ ปแนวคิด และแสดง
 การพูดสรุ ปแนวคิด และการแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟัง
ความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
และดู
๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้  การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา
ภาษา และความน่าเชื่อถือ
และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและ
จากเรื่ องที่ฟังและดู
ดู
อย่างมีเหตุผล
 การเลือกเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมี
๓. ประเมินเรื่ องที่ฟังและดู
วิจารณญาณ
แล้วกาหนดแนวทางนาไป  การประเมินเรื่ องที่ฟังและดูเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
กาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้
ชีวติ
๔. มีวจิ ารณญาณในการเลือก
เรื่ องที่ฟังและดู
๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูด
 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
องค์ ประกอบที่ ๔
แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้ม
- การพูดต่อที่ประชุมชน
- การรายงานผลแบบบรรยาย
น้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่
- การพูดอภิปราย
( การพูดต่อที่ประชุมชน
ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม
- การพูดแสดงทรรศนะ
การพูดอภิปราย เรื่ องเกี่ยวกับงาน
- การพูดโน้มน้าวใจ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)

๑๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(การพูดต่อที่ประชุมชน
การพูดอภิปราย เรื่ องเกี่ยวกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
โดยคานึงถึงมารยาทในการฟัง การ
ดู และการพูด)

๑๙
สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑ ๑. อธิบายลักษณะของเสี ยงใน
ภาษาไทย

๒. สร้างคาในภาษาไทย

๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
ของคาในประโยค
๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- เสี ยงในภาษาไทย

- การสร้างคา
- คาประสม คาซ้ า คาซ้อน
- คาพ้อง
- ชนิดและหน้าที่ของคา
- ภาษาพูด
- ภาษาเขียน

๕. แต่งบทร้อยกรอง

- กาพย์ยานี ๑๑

๖. จาแนกและใช้สานวนที่เป็ น
คาพังเพยและสุ ภาษิต

- สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุ ภาษิต

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
การนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การใช้ชื่อพรรณไม้เพื่อเรี ยนรู ้เรื่ องเสี ยง
สระ เสี ยงพยัญชนะและเสี ยงวรรณยุกต์)
-

องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
- การรายงานผลแบบบรรยาย
(การจัดทารายงานผลแบบเอกสารและ
การรายงานผลแบบบรรยายเพื่อเรี ยนรู ้
ความแตกต่างภาษาพูดและภาษาเขียน)
องค์ ประกอบที่ ๒
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
ของ
พรรณไม้ที่ปลูก
(การแต่งกาพย์ยานี ๑๑บรรยายคุณและ
สุ นทรี ยภาพ)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การแต่งกาพย์ยานี ๑๑บรรยายการเรี ยนรู ้
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์

๒๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

- การสร้างคาสมาส
ม.๒ ๑. สร้างคาในภาษาไทย
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค - ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
สามัญประโยครวม และ
- ประโยคสามัญ
ประโยคซ้อน
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
๓. แต่งบทร้อยกรอง
- กลอนสุ ภาพ

๔. ใช้คาราชาศัพท์
๕. รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของ คา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย
ม.๓ ๑. จาแนกและใช้คา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน
๓. วิเคราะห์ระดับภาษา

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสานวนที่เป็ นคาพังเพย
และสุ ภาษิตเกี่ยวกับพืช)

-

- คาราชาศัพท์
- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ

องค์ ประกอบที่ ๒
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
ของ
พรรณไม้ที่ปลูก
(การแต่งกลอนสุ ภาพบรรยายคุณและ
สุ นทรี ยภาพ)
องค์ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การแต่งกลอนสุ ภาพบรรยายการเรี ยนรู ้ใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
-

- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ

-

- ประโยคซับซ้อน

-

- ระดับภาษา

-

๒๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
๔. ใช้คาทับศัพท์และศัพท์
บัญญัติ
๕. อธิบายความหมายคาศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- คาทับศัพท์
- คาศัพท์บญั ญัติ
- คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

๖. แต่งบทร้อยกรอง

- โคลงสี่ สุภาพ

ม.๔- ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา
พลังของภาษา และลักษณะ
ม.๖
ของภาษา

- ธรรมชาติของภาษา
- พลังของภาษา
- ลักษณะของภาษา
- เสี ยงในภาษา
- ส่ วนประกอบของภาษา
- องค์ประกอบของพยางค์และคา

๒. ใช้คาและกลุ่มคาสร้าง
ประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์

- การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค
- คาและสานวน
- การร้อยเรี ยงประโยค
- การเพิ่มคา

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงานแบบวิชาการ
(การเขียนรายงานแบบวิชาการทาง
พฤกษศาสตร์เพื่อเรี ยนรู ้คาศัพท์ทาง
วิชาการ)
องค์ ประกอบที่ ๒
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
ของ
พรรณไม้ที่ปลูก
(การแต่งโคลงสี่ สุภาพบรรยายคุณและ
สุ นทรี ยภาพ)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การแต่งโคลงสี่ สุภาพบรรยายการเรี ยนรู ้
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
-

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
(การใช้ชื่อพรรณไม้เพื่อเรี ยนรู ้เรื่ อง
เสี ยงสระ เสี ยงพยัญชนะและเสี ยง
วรรณยุกต์ ส่ วนประกอบของภาษา
องค์ประกอบของพยางค์และคา)
-

๒๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- การใช้คา
- การเขียนสะกดคา
๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส - ระดับของภาษา
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง - คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
๔. แต่งบทร้อยกรอง
- กาพย์ โคลง ร่ าย และฉันท์

๕. วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น
๖. อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคาใน
ภาษาไทย
๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

- อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาถิ่น
- หลักการสร้างคาในภาษาไทย

- การประเมินการใช้ภาษาจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

-

องค์ ประกอบที่ ๒
- การศึกษาคุณและสุ นทรี ยภาพ
ของ
พรรณไม้ที่ปลูก
(การแต่งกาพย์ โคลง ร่ าย และฉันท์
บรรยายคุณและสุ นทรี ยภาพ)
องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลแบบเอกสาร
(การแต่งกาพย์ โคลง ร่ าย และฉันท์
บรรยายการเรี ยนรู ้ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน)
-

-

องค์ ประกอบที่ ๑
- เปรี ยบเทียบข้อมูลที่สรุ ป (ก.๗๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจาก
เอกสาร แล้วบันทึก ใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙
(วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
ข้อมูลพรรณไม้ที่สืบค้นจากหนังสื อและ
internet)

๒๓
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุ ภาษิตคาสอน
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง
- วรรณกรรมท้องถิ่น
 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ
๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
๔. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการ
อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม คุณค่า
ความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและ
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยาก
- ศาสนา
ขึ้น
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุ ภาษิต คาสอน
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณกรรม และวรรณกรรม
วรรณคดี วรรณกรรม และ
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
วรรณกรรมท้องถิ่น
ประกอบ
๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

-

-

-

-

๒๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
วรรณกรรมที่อ่าน
๔. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการ
อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม คุณค่า
ความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
ม.๓ ๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม  วรรณคดี วรรณกรรม และ
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
วรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ยากยิง่ ขึ้น
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุ ภาษิตคาสอน
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี
๒. วิเคราะห์วถิ ีไทยและคุณค่าจาก  การวิเคราะห์วถิ ีไทย และคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
จากวรรณคดีและวรรณกรรม
๓. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการ
อ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง
๔. ท่องจาและบอกคุณค่าบท
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
อาขยานตามที่กาหนด และบท คุณค่า
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
สนใจและนาไปใช้อา้ งอิง
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
ม.๔- ๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
ม.๖
และวรรณกรรมตามหลักการ
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
วิจารณ์เบื้องต้น
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- การพิจารณารู ปแบบของวรรณคดี
และวรรณกรรม
- การพิจารณาเนื้ อหาและกลวิธีใน
วรรณคดีและวรรณกรรม
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของ
 การวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่ อมโยงกับการเรี ยนรู ้
วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

-

-

-

-

-

-

๒๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวติ
ของสังคมในอดีต

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวติ ของสังคมในอดีต

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๓. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
๔. สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม
- ด้านวรรณศิลป์
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม

-

 วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึง
- ภาษากับวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

-

๖. ท่องจาและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่กาหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนาไปใช้อา้ งอิง

-

-

