
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง  หลักสตูรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 



 ๒ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  
อย่างมีเหตุผล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
ที่ฟัง 

  ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand  
up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ 
Stop!   etc. 

 

 ๒. ระบุตัวอักษรและเสียง 
อ่านออกเสียง และสะกด
ค าง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  

 ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษร  
และสระ (letter sounds)  และการสะกด
ค าหลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค า และ
พยัญชนะท้ายค า  

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ใน
ค า และกลุ่มค า 

-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
(intonation) ในประโยค 

 

 ๓. เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า และ
กลุ่มค าที่ฟัง 

 ค า  กลุ่มค า และความหมาย เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม และ
นันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
๑๕๐-๒๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(  เรียนรู้ค า กลุ่มค า และความหมายของค า
ที่พบในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น 
พืช ส่วนประกอบของพืช  สัตว์ สิ่งของ 
โดยการบูรณาการจับคู่ภาพให้ตรงกับ
ความหมาย) 

 ๔. ตอบค าถามจากการ
ฟังเร่ืองใกล้ตัว 

 บทอ่านเกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว หรือ 
   นิทานที่มีภาพประกอบ 
  ประโยคค าถามและค าตอบ  
-  Yes/No Question เช่น  Is it a/an..?    
   Yes, it is./No, it is not.    etc.     
-  Wh-Question เช่น   
   What is it?   It is a/an...    etc.     

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ตอบค าถามจากการฟังเร่ืองเกี่ยวกับต้นไม้ 
สัตว์ และสิ่งต่างๆ ที่พบในแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 



 ๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๒ 
 

๑. ปฏิบัตติามค าสั่ง และค า
ขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง 

 ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
-   ค าสั่ง เช่น Show me a/an.../ Open your  
    book.  Don’t talk in class.   etc. 
-   ค าขอร้อง เช่น Please come here./ 

Come here,   please. Don’t make a 
loud noise, please./ Please don’t 
make a loud noise.    etc. 

 

 
 

๒.ระบุตัวอักษร และเสียง  
อ่านออกเสียงค า  สะกด
ค า  และอ่านประโยคง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การ 
สะกดค า และประโยค  หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและ
กลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า  
ในประโยค 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(อ่านออกเสียงค าสิ่งต่างๆ ในสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียนให้ถูกต้อง เช่น ชื่อวิทยา 
ศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อส่วนประกอบต่างๆ 
ของต้นไม้ เป็นต้น) 

 ๓. เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค า กลุ่มค า 
และประโยคที่ฟัง  

 ค า  กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว (simple  
sentence) และความหมาย  เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม และ
นันทนาการ เป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรรม) 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น ส่วนประกอบ
ของต้นไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ  เป็นต้น) 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟัง
ประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานง่ายๆ ที่มีภาพ 
ประกอบ 

 ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี 
ภาพประกอบ ประโยคค าถามและ
ค าตอบ  
-  Yes/No Question 
 เช่น  Is this/that a/an..?        
- Yes, it is./No, it isn’t.    etc.     
-  Wh-Question 
 เช่น  What is this/that/it?     
   This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is the…?          It is 

องค์ประกอบท่ี ๕  
 -การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ตอบค าถามจากการฟังประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ โดยคุณครูอาจ
แต่งนิทานที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับพรรณไม้ 
สัตว์ กายภาพต่างๆ ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 



 ๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

in/on/under…   etc.     
ป.๓ 

 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค า
ขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 

 ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
-   ค าสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and 

color the picture./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat 
in class.    etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ 
Take a queue, please./ Don’t make a 
loud noise, please./  Please don’t 
make a loud noise./ Can you help 
me, please?    etc. 

 

 ๒. อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยค และบทพูดเข้า
จังหวะ (chant) ง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 ค า กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว และบทพูด 
เข้าจังหวะ และการสะกดค าการใช้
พจนานุกรมหลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
 -   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า
และกลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
ในประโยค 

องค์ประกอบที่ ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(อ่านค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพูด
เข้าจังหวะ และการสะกดค า ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น 
อ่านป้ายความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เป็นต้น) 

 ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค า
และประโยคที่ฟัง  

 กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์   
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบ 
ครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหาร เคร่ืองดื่ม และนันทนาการ เป็น    
วงค าศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ 
ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
( เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค า และประโยคที่ฟัง ที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ต้นไม้ สัตว์
และกายภาพต่างๆ ที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
 

 ๔. ตอบค าถามจากการฟัง
หรืออ่านประโยค  บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ  

  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มี 
ภาพประกอบ ประโยคค าถามและ
ค าตอบ  
 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ตอบค าถามจากการฟัง หรืออ่านประโยค 



 ๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?         Yes,…is/are/can./                                 
   No,…isn’t/aren’t/can’t.  etc.   

- Wh-Question เช่น   
- What is this/that/it?    

This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is/are…?          It is            
in/on/under…     
    They are       etc.                                

บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น ต้นไม้ สัตว์
และกายภาพต่างๆ ที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ป.๔ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค า
ขอร้อง  และค าแนะน า 
(instructions) ง่ายๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 

 ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน  
และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาด
ภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองดื่ม  
-   ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over 

there./ Say it again./ Read and draw./ 
Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t 
go over there.  etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ 
Take a queue, please./ Can you help 
me, please?   etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read 
everyday./Think before you speak./ 
ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม  Start./ 
My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish./       ค า
บอกล าดับขั้นตอน  First,...  
Second,…  Then,… Finally,...     etc.      

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การบรรยายแนะน าการประกอบอาหาร   
  และ เคร่ืองดื่มโดยใช้พรรณไม้ในสวน   
 พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นส่วนประกอบ 
 หรือ การเล่นเกมส์โดยใช้สวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อ หรือสถานที่
เรียนรู้) 

 ๒. อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยค  ข้อความง่ายๆ 
และบทพูดเข้าจังหวะ

  ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ  บทพูด 
เข้าจังหวะ และการสะกดค าการใช้
พจนานุกรมหลักการอ่านออกเสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค า และ

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 



 ๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน พยัญชนะท้ายค า  

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า 
และกลุ่มค า 
-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า     
ในประโยค 

ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า
จังหวะ ที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนถูกต้องตามหลักการอ่าน เช่น 
กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆในแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน) 

 ๓. เลือก/ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ หรือเคร่ือง 
หมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความ
สั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน  

  กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์   
เคร่ืองหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่างและนันทนา 
การ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์
สะสมประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายตรงตามความหมายของ
ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ลมฟ้าอากาศ) 

 ๔.  ตอบค าถามจากการ
ฟัง และอ่านประโยค  บท
สนทนา และนิทานง่ายๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทานที่มี
ภาพประกอบ ค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเร่ือง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่
ไหน - Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?    
   Yes,…is/are/can./   
   No,…isn’t/aren’t/can’t. 
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc. 
- Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?           
   He/She is…/They are… 
   What…?/Where…?  
 It is …/They are…    
What...doing?     …is/am/are…       etc.      

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ตอบค าถามจากการฟัง และอ่านประโยค 
บทสนทนา และนิทานง่ายๆ เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ป.๕ 

 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง  และ ค าแนะน า
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 

 ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียน ภาษาท่าทาง และค าแนะน าใน
การเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ท าอาหาร และเคร่ืองดื่ม  
-    ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over 
there./ Say it  
again./ Read and draw./ Put 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า
ในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ท าอาหาร และเคร่ืองดื่มเกี่ยวกับพืชง่ายๆ 



 ๗ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go 
over there.    etc. 
-  Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is 
a/an…       etc.     

ตามที่ฟัง และอ่าน) 

  -   ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ 
Take a queue, please./ Can/Could 
you help me, please?    etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My 
turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count 
the number./ Finish./ ค าบอกล าดับ
ขั้นตอน  First,… Second,… Next,… 
Then,… Finally,…         etc.      

 

 ๒. อ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความ  และบทกลอน
สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

 ประโยค  ข้อความ  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออก
เสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า 
และกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า  
ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking  
sound) ในข้อความ การออกเสียงบท 
กลอนตามจังหวะ 

องค์ประกอบท่ี ๕ 
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
การใช้พจนานุกรมในการสืบค้น 
ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เช่น ลักษณะนามของพรรณไม้ การเรียกชื่อ
เฉพาะ เป็นต้น) 
        

 ๓. ระบุ/วาดภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆ ที่ฟัง 
หรืออ่าน  

 กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ 
สัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็น

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การวาดภาพ ระบุ กลุ่มค า หรือข้อความที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม ลม
ฟ้าอากาศ ตรงตามความหมายของประโยค 



 ๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วงค าศัพท์สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ 
ค า (ค าศัพทท์ี่เป็นรปูธรรมและนามธรรม) 

และข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน) 

 ๔. บอกใจความส าคัญ  
และตอบค าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ    
เร่ืองสั้นๆ  

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือ
เร่ืองสั้นๆ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเร่ือง เช่น  ใคร  
ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 
- Yes/No Question เช่น   
   Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./         
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No       
etc.   

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจาก
การฟัง และอ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆ หรือเร่ืองสั้นๆ เกี่ยวกับพืช หรืองาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ป.๕ 
 

 - Wh-Question เช่น   
   Who is/are…?            
   He/She is…/They are… 
   What…?/Where…? 
    It is …/They are… 

   What...doing?  …is/am/are… etc.     
- Or-Question เช่น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is  
   a/an… etc.     

 

ป.๖ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง  และค าแนะน าที่
ฟังและอ่าน 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง  และ
ค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ 
การท าอาหารและเคร่ืองดื่ม และการ
ประดิษฐ์   
-   ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over 

there./ Say it again./ Read and draw./ 
Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t 
go over there.      etc. 

-   ค าขอร้อง เช่น Please look up the 
meaning in a dictionary./ Look up 
the meaning in a dictionary, please./ 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า
ที่ฟัง และอ่าน เช่น ค าแนะน าในการเล่นเกม 
การวาดภาพ การท าอาหาร และเครื่องดื่ม 
และการประดิษฐ์ เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 



 ๙ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
Can/Could you help me, please?   
etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read 
everyday./ Think before you speak./ 
ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My 
turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish./ค าบอก
ล าดับขั้นตอน First,… Second,… 
Next,… Then,… Finally,…         etc.      

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทกลอนสั้นๆ  
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 ข้อความ  นิทาน  และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออก
เสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  
-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า 
และกลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking  
sound) ในข้อความ 
-   การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
กลอนสั้นๆ เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ถูกต้องตามหลักการอ่าน) 

 ๓. เลือก/ระบุประโยค 
หรือข้อความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายที่อ่าน 

 ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  
เคร่ืองหมาย และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง และ
นันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การ
ซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวง
ค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ 
ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม และ
นามธรรม) 
 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่อ่าน 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ลมฟ้าอากาศ ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 



 ๑๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๔.  บอกใจความส าคัญ 
และตอบค าถามจากการ
ฟัง และอ่านบทสนทนา 
นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า 

 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือ
เร่ืองเล่า ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเร่ือง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  
เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
- Yes/No Question เช่น  Is/Are/Can…?          
Yes,…is/are/can./         
No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No       etc.   
- Wh-Question เช่น  Who is/are…?             
He/She is…/They are… 
What…?/Where…?  It is …/They 
are…   What...doing?   is/am/are  etc.     
- Or-Question เช่น  Is this/it a/an...or 
a/an…?   It is 
a/an…Is/Are/Was/Were/Did…or…? 
etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจาก
การฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ 
และเร่ืองเล่า เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม. ๑ ๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า และค า
ชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน 

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า และค า
ชี้แจงในการท าอาหาร และเคร่ืองดื่ม  
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การ
บอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ
การใช้อุปกรณ์  
-   ค าสั่ง 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การบรรยายชี้แจงการท าอาหาร และ
เคร่ืองดื่ม  การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น เครื่องดื่ม 
อาหาร ของที่ระลึกจากเมล็ดพันธุ์พืช ที่คั่น
หนังสือจากการทับใบไม้แห้ง เป็นต้น  ใน
รูปแบบของวิชาการ หรือบูรณาการ) 

  -   ค าขอร้อง เช่น Please look up the 
meaning in a  dictionary./ Look up 
the meaning in a dictionary, please./ 

 



 ๑๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
Can/Could you help me, please?/ 
Excuse me, could you …?           etc. 

-   ค าแนะน า เช่น You should read 
everyday./ Think before you speak./  
ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My 
turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./  Finish.        etc.  

-   ค าสันธาน )conjunction( เช่น 
and/but/or 
-   ตัวเชื่อม )connective words( เช่น 

First,… Second,…Third,… Next,… 
Then,… Finally,…         etc. 

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทาน และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน 

 ข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  
การใช้พจนานุกรมหลักการอ่านออก
เสียง เช่น 
-  การออกเสียงพยัญชนะต้นค า และ
พยัญชนะท้ายค า  
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า และ
กลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า 
 ในประโยค 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 

 ๓. เลือก/ระบุประโยค 
และข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
(non-text information) ที่
อ่าน    

 แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ 
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. 

องค์ประกอบที่ ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ที่อ่าน 
เช่น แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ต่างๆ) 
 



 ๑๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๔.  ระบุหัวข้อเร่ือง 
(topic) ใจความส าคัญ 
(main idea) และตอบ
ค าถามจากการฟัง และ
อ่านบทสนทนา นิทาน 
และเร่ืองสั้น 

 บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซด ์การจับใจความส าคัญ เช่น 
หัวข้อเร่ือง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุนค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเร่ือง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  
เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question       etc.     
-  Tenses : present simple/ present 

continuous/  past simple/ future 
simple      etc.     

-   Simple sentence/ Compound      
     sentence              

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(จับใจความส าคัญ จากนิทาน เร่ืองสั้น 
เกี่ยวกับต้นไม้ และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเร่ืองสั้น 
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ม.๒ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  
ค าแนะน า 
ค าชี้แจง และค าอธิบาย
ง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน 

 ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย เช่น การท าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลาก
ยา การบอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์ 
-    Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง

ประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + Past 
Participle 

-    ค าสันธาน )conjunction( เช่น and/ 
but/ or/ before/ after      etc. 

-   ตัวเชื่อม )connective words( เช่น 
First,… Second,… Third,… 
Fourth,… Finally,…        etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง 
และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน เช่น 
การท าอาหาร และเคร่ืองดื่ม การประดิษฐ์ 
การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ ที่เกี่ยว 
ข้องกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ม.๒ ๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว ประกาศ และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

 ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อย
กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น 
 - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การบูรณาการในการอ่านออกเสียง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ของพรรณ



 ๑๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า และ
กลุ่มค า 
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า  
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

ไม้ตามหลักการอ่านออกเสียง (ซึ่งชื่อเหล่า 
นี้อาจอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ) 

 ๓. ระบุ/เขียนประโยค  
และข้อความ ให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
 

ประโยค หรือข้อความ และความ หมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทค 
โนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 
๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูป 
ธรรมและนามธรรม) การตีความ/ถ่าย
โอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย 
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ 
สิ่งของ 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่านที่เกี่ยวกับสิ่งที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เคร่ืองดื่มลมฟ้าอากาศ 

 ๔. เลือกหัวข้อเร่ือง  
ใจความส าคัญ  บอก 
รายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว 

 บทสนทนา  นิทาน เร่ืองสั้น และ
เร่ืองจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซด ์ การจับใจความส าคัญ เช่น 
หัวข้อเร่ือง ใจความส าคัญ รายละเอียด

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(จับใจความส าคัญจากบทสนทนา นิทาน 
เร่ืองสั้น เกี่ยวกับต้นไม้) 



 ๑๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กับเร่ืองที่ฟังและอ่าน  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 

สนับสนุนค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเร่ือง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่ไหน  
เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่  
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-   Or-Question       etc. 
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  
การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง  เช่น 
 I think…/ I feel…/ I believe… 
-   ค าสันธาน (conjunctions) and/ but/ 

or/ because/ so/ before/after  
-   ตัวเชื่อม (connective words) First,… 

Next,…  After,… Then,… 
Finally,…      etc. 

-   Tenses:  present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past 
simple/ future tense     etc.     

-   Simple sentence/Compound sentence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๓ 
 

๑. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  
ค าแนะน า ค าชี้แจง  และ
ค าอธิบายที่ฟัง และอ่าน 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอก
ทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้
อุปกรณ์  
-   Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง

ประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + past 
participle 

-   ค าสันธาน )conjunction( เช่น and/ 
but/ or/ before/ after/ because      etc. 

-   ตัวเชื่อม )connective words( เช่น 
First,…  Second,…Third,… 
Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,…      etc. 

 
 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  
 (การบูรณาการในการให้นักเรียนเขียน
ป้ายบอกทางในห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ป้ายประกาศต่างๆ ในมุม / ห้อง / 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 



 ๑๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

 ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่าน
ออกเสียง เช่น 
-   การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า  สระเสียงสั้น สระ
เสียงยาว สระประสม 

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค า และ    
กลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า  
ในประโยค 
-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

องค์ประกอบที่ ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(อ่านออกเสียงข้อความ จากเร่ืองเกี่ยวกับ
การโฆษณา บทกลอน กวี  ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน) 

 ๓. ระบุ และเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ
ต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

 ประโยค ข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ   การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นวงค าศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ ค า (ค าศัพท์         
ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม)  
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ สิ่งของ 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(ระบุ และเขียนประโยค ข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่พบ เช่น ต้นไม้ 
สัตว์ อาหาร และการท าเคร่ืองดื่มจากพรรณ
ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การ
บรรยายน าชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ ) 



 ๑๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๔. เลือก/ระบุหัวข้อเร่ือง 
ใจความส าคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อ
เร่ือง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์บน
อินเทอร์เน็ต ค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเร่ือง เช่น  ใคร ท าอะไร  ที่
ไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question       etc.     
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  
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 
-    ค าสันธาน )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 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๑ 
- เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป )ก.๗-๐๐๓ 
หน้า ๘  (กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร 
แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐  

(การบูรณาการ จับใจความส าคัญ เร่ืองการ
สืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในการศึกษาข้อมูล
เพื่อบันทึกลงใน ก.๗ – ๐๐๓ หน้าที่ ๙ 
จะต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม. 
๔-๖ 

๑. ปฏิบัติตามค าแนะน า
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ  
ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

 ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ค า
บรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยา
และการใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ  
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
-    Modal verb : should/ ought to/ need/ 

have to/ must+ verb ที่เป็น infinitive 
without to เช่น You should have it 
after  meal. (Active Voice)/The 
doses must be divided. (Passive 
Voice) 

-   Direct/Indirect Speech 
-   ค าสันธาน )conjunction (and/ but/ or/ 

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. 

องค์ประกอบท่ี ๑  
- เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป )ก.๗-๐๐๓ 
หน้า ๘  (กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร 
แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐  

หรืออาจสืบค้นจากการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
(นักเรียนสืบค้นข้อมูลพรรณไม้จาก
อินเตอร์เน็ต) 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(นักเรียนสืบค้นข้อมูลพรรณไม้จาก
อินเตอร์เน็ต) 
 

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

 ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง และบทละครสั้น การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า   สระเสียงสั้น สระ
เสียงยาว สระประสม 

-   การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและ
กลุ่มค า 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า   
ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-   การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและ
กลุ่มค า เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อ
สามัญ เป็นต้น) 
 



 ๑๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๓. อธิบาย และเขียน
ประโยค และข้อความให้
สมัพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุ และ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความ
ที่ฟังหรืออ่าน 

 ประโยคและข้อความ การตีความ/
ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ 
แผนภูม ิตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ด้วยการพูดและการเขียน
อธิบาย โดยใช้ Comparison of 
adjectives/ adverbs/ Contrast : but, 
although, however, in spite of…/ 
Logical connectives เช่น  caused by/ 
followed by/ consist of.  etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อจาก
การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน) 
 
 
 
 
 

 ๔. จับใจความส าคัญ  
วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟัง และ
อ่านเร่ืองที่เป็นสารคดี 
และบันเทิงคดี  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผล และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 เร่ืองที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
การจับใจความส าคัญ  การสรุปความ 
การวิเคราะห์ความการตีความ การใช้ 
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) 
-  ค าสันธาน )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 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุป
ความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟัง และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดี 
เกี่ยวกับพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้) 



 ๑๙ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

continuous/  present perfect/past 
simple/future tense   etc. 
-  Simple sentence/Compound 

sentence/Complex  sentence               

 



 ๒๐ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ 
 

๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 
 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ I am…/ Goodbye./ 
Bye./ Thank you./ I am sorry.         etc. 

 

 ๒. ใช้ค าสั่งง่ายๆ ตามแบบ
ที่ฟัง 

ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  

 ๓. บอกความต้องการ
ง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ที่ฟัง 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ เช่น I want… 
/Please,…     etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง โดย
ใช้ผลไม้ / ดอกไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตาม
แบบที่ฟัง 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น 
What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine.         
etc. 

 

ป.๒ ๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi/ 
Hello/ Good morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ 
I am… /  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I 
am sorry.       etc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๒. ใช้ค าสั่ง และค าขอร้อง
ง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง 

 ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้อง 
เรียน 

 

 ๓. บอกความต้องการ
ง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ที่ฟัง  

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ เช่น I want…/ 
Please,…     etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง โดย
ใช้ผลไม้ / ดอกไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

 ๔. พดูขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตาม
แบบที่ฟัง 
 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น 
What’s your name?/ My name is…/ I 
am…/ How are you?/ I am fine.        
etc. 

 

ป.๓ ๑. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ 
Good evening/ I am sorry./ How are 
you? I’m fine.Thank you. And you?/ 
Nice to see you./ Nice to see you too./ 
Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ 
Thanks./ Thank you./ Thank you very 
much./ You’re welcome.          etc.   

 

 ๒ .ใช้ค าสั่ง และค าขอร้อง
ง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง 

 ค าสั่ง และค าขอร้องที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

 

 ๓. บอกความต้องการ
ง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ที่ฟัง  

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ เช่น Please,…/ May I 
go out?/ May I come in?   etc.  

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง โดย
ใช้ผลไม้ / ดอกไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 



 ๒๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๔. พูดขอและให้ข้อมูล
ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อนตามแบบที่ฟัง 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อน เช่น  
What’s your name?       My name is… 
How are you?                 I am fine. 
What time is it?              It is one 
o’clock. 
What is this?                    It is a/an… 
How many…are there?  There is 
a/an…/There are… 
Who is…?             He/She is… etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
( พูด หรือเขียนค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสิ่งใกล้ตัวที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น พรรณไม้ที่ตน
ดูแล / พื้นที่การศึกษาของตน เป็นต้น) 

 ๕. บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบที่ฟัง 

 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  
Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I 
like cats./ I don’t like snakes.   Etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับต้นไม้ 
ดอกไม้ แมลง สิ่งอื่นๆ หรือจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ป.๔ ๑. พูด/เขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ การพูดแทรก
อย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้
แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว 
และส านวนการตอบรับ  เช่น  
Hi/Hello/Good morning/Good 
afternoon/Good evening/I am 
sorry./How are you?/I’m fine. Thank 
you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I 
am… This is my sister.Her name is… 
Hello,…/Nice to see you. Nice to see 
you  too./Goodbye./ Bye./See you 
soon/later./ Thanks./Thank you./Thank 
you very much./You’re welcome./It’s 
O.K.           etc.   

 



 ๒๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๒ .ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง 
และค าขออนุญาตง่ายๆ  

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง  และค าขออนุญาต
ที่ใช้ในห้องเรียน  

 

 ๓.  พูด/เขียนแสดงความ
ต้องการของตนเอง และ
ขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
แสดงความต้องการและขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  I 
want …/ Please…/ May…?/ I need 
your help./ Please help me./ Help me!        
etc. 

 

 ๔. พูด/เขียนเพื่อขอ และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน และครอบครัว 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้
ตัว เพื่อน และครอบครัว เช่น 
What’s your name?        My name is… 
What time is it?              It is one 
o’clock. 
What is this?                   It is a/an… 
How many…are there?  There is 
a/an…/There are… 
Where is the…?              It is 
in/on/under…       etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด หรือเขียนค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสิ่งใกล้ตัวที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 ๕.  พูดแสดงความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่
ฟัง 

 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  
เช่น  
I/You/We/They like…/He/She likes… 
I/You/We/They love…/He/She loves… 
I/You/We/They don’t like/love/feel… 
He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…       etc. 

 



 ๒๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๕ ๑. พูด/เขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความ
ที่ใช้แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคล
ใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning  / Good afternoon/ 
Good evening/ I am sorry./ How are 
you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ 
Hello. I am…/ Hello,…I am… This is 
my sister. Her name is… /Hello,…/ 
Nice to see you.  Nice to see you  too./ 
Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Good/Very good./ Thanks./ Thank 
you./ Thank you very much./ You’re 
welcome./ It’s O.K.           etc.  

 

 ๒. ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  
ค าขออนุญาต และให้
ค าแนะน าง่ายๆ  

 ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าที่มี ๑-๒  
ขั้นตอน 

 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ  

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/      I 
need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ 
Yes,.../No,…    etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ชว่ยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของ
ดอกไม้ เป็นต้น) 



 ๒๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔. พูด/เขียนเพื่อขอและ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเร่ือง
ใกล้ตัว 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an 
(อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              
…is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are 
going to…      etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด หรือเขียนค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว
ที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เช่น ตนเองกับต้นไม้ที่ดูแล 
ตนเองกับการวาดภาพดอกไม้ ต้นไม่
ประจ าท้องถิ่นของตนอง ต้นไม้ประจ า
โรงเรียน เป็นต้น) 

 ๕. พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
และกิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 
เช่น ชอบ    ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They 
are… 
I/You/We/They like…/He/She 
likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She 
loves…because… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel…because… 
He/She doesn’t 
like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…          
etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว เช่นต้นไม้
ประจ าโรงเรียน ต้นไม้ที่นักเรียนดูแล และ
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ในวันแม่ กิจกรรมการปลูกป่าชาย
เลน กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 
เป็นต้น) 



 ๒๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๖ 
 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความ
ที่ใช้แนะน าตนเอง  เพื่อน และบุคคล
ใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ  เช่น  
Hi/ Hello/ Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I am sorry. 
/How are you?/ I’m fine./ Very well./ 
Thank you.  And you?/ Hello. I am… 
Hello,…I am… This is my sister. Her 
name is… Hello,…/ Nice to see you.  
Nice to see you, too./ Goodbye./ Bye./ 
See you soon/later./ Great!/ Good./ 
Very good. Thank you./ Thank you 
very much./ You’re welcome./ It’s 
O.K./ That’s O.K./ That’s all right./  Not 
at all./ Don’t worry./ Never mind./ Excuse 
me./ Excuse me, Sir./Miss./Madam.        
etc. 

องค์ประกอบที่ ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของ
ดอกไม้ เป็นต้น) 

 ๒. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง 
และให้ค าแนะน า 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่มี 
๒-๓ ขั้นตอน 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การเขียนค าขอร้อง ในการขอข้อมูล
ต้นไม้จากเพื่อนร่วมห้องเรียน การให้
ค าแนะน าในการชมห้องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การให้ค าแนะน า
ในการชม website สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน การแนะน าการแสดงละครงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น) 



 ๒๗ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓. พูด/เขียนแสดงความ

ต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ง่ายๆ 

 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I 
need…/ Help me!/ Can/Could…?/ 
Yes,.../No,…    etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของ
ดอกไม้ เป็นต้น) 

 ๔. พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และเร่ืองใกล้ตัว 

 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว เช่น 
What do you do?              I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an 
(อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              
…is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?    …is/are 
going to…      etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด หรือเขียนค าศัพท์ ส านวน และ
ประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และสิ่งใกล้ตัวที่พบในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น พรรณไม้ที่ตน
ดูแล / พื้นที่การศึกษาของตน เป็นต้น) 



 ๒๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๕. พูด/เขียนแสดง

ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก 
และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/
ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   เศร้า  
หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดัง  ดี 
ไม่ดี  เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They 
are… 
I/You/We/They like…/He/She 
likes…because… I/You/We/They 
love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t 
like/love/feel…because… 
He/She doesn’t 
like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because…     etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(แต่งประโยค พูด/เขียน แสดงความรู้สึก
ของตนเอง เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ เช่น พรรณไม้ชนิดที่ดอกมี
กลิ่นหอม พรรณไม้ที่มีสีสันสวยงาม 
ความสุข / ความทุกข์ที่เกิดจากการศึกษา
พรรณไม้ เป็นต้น) 

ม.๑ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรก
อย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/
ข้อความ   ที่ใช้แนะน าตนเอง  เพื่อน 
และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบ
รับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 ๒. ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า และค าชี้แจง 
ตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง   



 ๒๙ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓. พูดและเขียนแสดง

ความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของ
ดอกไม้ เป็นต้น) 

 ๔. พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
ที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่าน   

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรียน 
นักเรียนฝึกการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ฟังหรืออ่านจากนิทรรศการ) 



 ๓๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๕. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ 
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว  
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข  
เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง 
ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ 
ในชีวิตประจ าวัน เช่น Nice/ Very nice./ 
Well done!/ Congratulations./I like… 
because… / I love…because…/I feel… 
because…/I think…/ I believe…/  
I agree/disagree…I don’t believe…/  
I have no idea…/ Oh no!          etc. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้
ตัว กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ) 

ม.๒ ๑. สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตวั  และ
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรก
อย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/
ข้อความ  ที่ใช้แนะน าตนเอง  เพื่อน และ
บุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
เร่ืองใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสม) 

 ๒. ใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบาย  

 



 ๓๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  ๓. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ  ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของดอกไม้ 
เป็นต้น) 

 ๔. พูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ฟังหรืออ่าน   

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรียน 
นักเรียนฝึกการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ฟังหรืออ่านจากนิทรรศการ) 



 ๓๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๕. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เร่ืองต่างๆ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน แสดงความรู้สึกและความคิด 
เห็นของตนเอง เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในงานสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ) 

ม.๓ ๑. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เร่ืองต่างๆใกล้ตัว 
สถานการณ์  ข่าว  เร่ืองที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรก
อย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลก 
เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เร่ืองใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เร่ือง
ที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวัน 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(น าข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช มาแต่ง
นิทาน โดยเขียนประโยค สนทนา และ
เขียนโต้ตอบข้อมูล และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม) 

 ๒. ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายอย่างเหมาะสม 

 ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  
ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 

 



 ๓๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

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

 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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การบอกชื่อ
ต้นไม้ การบอกทิศทางเดินชมสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน การบอกสีของดอกไม้ 
เป็นต้น) 

 ๔. พูด และเขียนเพื่อขอ 
และให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
ที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน   

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายในโรงเรียน 
นักเรียนฝึกการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ฟังหรืออ่านจากนิทรรศการ) 



 ๓๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๕. พูด และเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
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. 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน แสดงความรู้สึกและความคิด 
เห็นของตนเอง เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในงานสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ) 

ม.๔-
๖ 

๑. สนทนา และเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเร่ืองต่าง ๆ     
ใกล้ตัว ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบ 
คุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชักชวน  การแลก เปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เร่ืองใกล้ตัว สถาน 
การณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถาน 
การณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 

องค์ประกอบท่ี ๕   
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(สนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
พืช และกิจกรรมที่ปฏิบัติในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 ๒. เลือกและใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย  อย่าง
คล่องแคล่ว 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  ค าอธิบาย 
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 

 



 ๓๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๓.พูด และเขียนแสดง
ความต้องการ  เสนอ  
ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม 

 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. 

 

 ๔. พูด และเขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ือง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

 ค าศัพท์  ส านวน ประโยคและ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบ  และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 

องค์ประกอบที่ ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(การพูด และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับพืช โดย
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็น กับเร่ืองที่ฟัง และอ่านอย่าง
เหมาะสม) 



 ๓๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๕. พูด และเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เร่ืองต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล 

 ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี   ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
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. 

องค์ประกอบท่ี ๕  
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน บรรยายแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างมี
เหตุผล) 

 



 ๓๗ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด 
    และการเขียน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

 ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ
เร่ืองใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  
ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๒๐  สี  
ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ  

องค์ประกอบท่ี ๕   
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา) 
(พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองใกล้
ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เช่น บอกชื่อต้นไม้ ความสูง 
รูปร่าง เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน สี ขนาด 
สถานที่อยู่ของสิ่งของ) 

ป.๒ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

 ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ
เร่ืองใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  
ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๓๐  สี  
ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ  

องค์ประกอบท่ี ๕ 
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา) 
(พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองใกล้
ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เช่น บอกชื่อต้นไม้ ความสูง 
รูปร่าง เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน สี ขนาด 
สถานที่อยู่ของสิ่งของ) 

ป.๓ ๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 

 ค าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และ
เร่ืองใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ  อายุ รูปร่าง  
ส่วนสูง  เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-๕๐  สี  
ขนาด  สถานที่อยู่ของสิ่งของ  

องค์ประกอบท่ี ๕   
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา) 
(พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองใกล้
ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เช่น บอกชื่อต้นไม้ บริเวณที่
ต้นไม้อยู่ ความสูง รูปร่าง เรียกสิ่งต่างๆ 
จ านวน สี ขนาด ชื่อผู้ร่วมศึกษา) 

 ๒. จัดหมวดหมู่ค าตาม
ประเภทของบุคคล สัตว์ 
และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรือ
อ่าน  

 ค า กลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
บุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  เช่น การระบุ/
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า 
หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนผัง  

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล 
สัตว์ และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  เช่น การระบุ 



 ๓๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค าหรือ
กลุ่มค า โดยใช้ภาพต้นไม้ สัตว์ แผนภูมิ 
แผนภาพ และแผนผังต้นไม้) 

ป.๔ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเร่ือง
ใกล้ตัว 
 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ 
และเร่ืองใกล้ตัว  เช่น ชื่อ  อายุ  รูปร่าง  
สี  ขนาด รูปทรง สิ่งต่างๆ จ านวน ๑-
๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกาล ที่อยู่ของสิ่ง
ต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เร่ืองใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น บอกชื่อต้นไม้ 
รหัสพรรณไม้ ชื่อผู้ร่วมศึกษา ความสูง 
รูปร่าง จ านวน สี ขนาด สถานที่อยู่ของสิ่ง
ต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน) 

 ๒. พูด/วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟัง
หรืออ่าน  

 ค า กลุ่มค าที่มีความหมายสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ   ใกล้ตัว เช่น การระบุ/
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค า 
หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ  แผนภูมิ  
แผนภาพ   แผนผัง  

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ใกล้ตัว ตามที่ฟัง หรืออ่านที่เกี่ยวกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น 
ความสัมพันธ์ของภาพกับค าหรือกลุ่มค า ) 

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็น
ง่ายๆ เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว 

 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้  
(การสนทนา, เสวนา) 
(พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น ต้นไม้ที่ตน
ศึกษา) 

ป.๕ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเร่ือง
ใกล้ตวั 
 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ และ
กิจกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล  
เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว จ านวน ๑-๕๐๐ ล าดับ
ที่  วัน เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  สภาพดิน
ฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก  สี  ขนาด 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เร่ืองใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล 



 ๓๙ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

รูปทรง  ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ  เคร่ืองหมาย
วรรคตอน 

เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว จ านวน ล าดับที่ วัน 
เดือน ปี ฤดูกาล เวลา สภาพภูมิศาสตร์ของ
พื้นที่ อารมณ์ ความรู้สึก สี ขนาด รูปทรง 
ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ เคร่ืองหมายวรรคตอน) 

 ๒. เขียนภาพ แผนผัง  
และแผนภูมิแสดงข้อมูล
ต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน  

 ค า กลุ่มค า ประโยคที่แสดงข้อมูล
และความหมายของเร่ืองต่างๆ  ภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  

 

 ๓. พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 

 ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้  
(การสนทนา, เสวนา) 
(พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เช่น การศึกษา ก.7-003 การ
จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เป็นต้น) 

ป.๖ ๑. พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน  
เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ๑-
๑,๐๐๐ ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล  
เวลา  กิจกรรมที่ท า  สี  ขนาด รูปทรง  ที่
อยู่ของสิ่งต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดิน
ฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก  
เคร่ืองหมายวรรคตอน 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน ล าดับที่ วัน 
เดือน ปี ฤดูกาล เวลา กิจกรรมที่ท า สี 
ขนาด รูปทรง ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ ทิศทาง
ง่ายๆ สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ อารมณ์ 
ความรู้สึก เคร่ืองหมายวรรคตอน) 

 ๒. เขียนภาพ  แผนผัง  
แผนภูมิ และตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  

 ค า กลุ่มค า และประโยคที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  
แผนภูมิ  และตาราง  
 
 
 

 



 ๔๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ 
ใกล้ตัว 

 ประโยคที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็น 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนประโยค ที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว) 

ม.๑ ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อม   ใกล้ตัว 

 ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่าน
หนังสือ การท่องเที่ยว      

องค์ประกอบท่ี ๕ 
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนประโยค และข้อความที่ใช้ใน
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ที่เกี่ยวกับต้นไม้ หรืองานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น กิจกรรมใน
การดูแลต้นไม้) 

 ๒. พูด/เขียน สรุปใจความ
ส าคัญ/แก่นสาระ(theme) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เร่ือง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
การวิเคราะห์ความเร่ือง/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์ 
ภาพยนตร์ กีฬา เพลง  
 

 

 ๓. พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเร่ืองต่างๆ   ใกล้ตัว 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เร่ืองต่าง  ๆใกล้ตัว 
 

องค์ประกอบท่ี ๕  
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา, เสวนา) 
(พูด/เขียนประโยค แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม หรือเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ที่
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ) 

ม.๒ ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์    ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 

 การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น  การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การ
อ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ      

องค์ประกอบท่ี ๕  
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 



 ๔๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเร่ือง (topic) ที่ได้
จากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเร่ือง  การวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เช่น 
ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี 
เพลง  

 

 ๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม เร่ืองต่างๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เร่ือง
ต่าง  ๆใกล้ตัว และประสบการณ์ 
 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติในงานสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ) 

ม.๓ ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง  ประสบ 
การณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /
เร่ือง/ ประเด็นต่างๆ     ที่
อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

 การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประ สบ
การณ์  ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง 
การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ      

 

 ๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ  
หัวข้อเร่ืองที่ได้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุ 
การณ์/สถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเร่ือง การวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  
ดนตรี เพลง  

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ จากข้อมูล
การศึกษาพืช) 

 ๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์  
และเหตุการณ์  พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประ 
สบการณ์ และเหตุการณ์ 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่



 ๔๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ปฏิบัติในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ) 

ม.๔-
๖ 

๑. พูดและเขียนน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การเล่นกีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ 
การฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์การอ่าน
หนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      

 

 ๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ/ 
แก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

 การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ  
การวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 

องค์ประกอบท่ี ๕ 
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ ที่ได้จาก
การศึกษาพืช) 

 ๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์  
และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลก  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

 การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล
ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  
สังคม  และโลก 

 

 
 



 ๔๓ 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ 
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ    

 

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา   

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคญัของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปี
ใหม่ วันวาเลนไทน์   

 

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 

 

ป.๒ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ 
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะน าตนเอง   การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ   

 

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เจ้าของภาษา 

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคญัของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปี
ใหม่ วันวาเลนไทน์    

 

 ๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์      

 



 ๔๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๓ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ 
ตามมารยาทสังคม/
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  เช่น การขอบคุณ  ขอโทษ 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ     

 

 ๒. บอกชื่อและค าศัพท์
ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา 

 ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส  วันขึ้นปี
ใหม่ วันวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  
อาหาร  เคร่ืองดื่ม   

 

 
 

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง  การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 

 

ป.๔ 
 

๑. พูดและท าท่าประกอบ
อย่างสุภาพ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  

 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ ขอโทษ  
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ  การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

 

 ๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/ งาน
ฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของ
ภาษา 

 ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์ 
มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลนไทน์  
เคร่ืองแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร คร่ืองดื่ม 

 

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย   

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น  การเล่นเกมการร้องเพลง การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง บทบาทสมมุติ วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 

 



 ๔๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๕ 
 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ 
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒน 
ธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบ 
คุณ  ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประ 
กอบการพูดขณะแนะน าตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ 
รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ๒. ตอบค าถาม/บอก
ความส าคัญของเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ 
ของเจ้าของภาษา 

 ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์  
เคร่ืองแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  
เคร่ืองดื่ม 

 

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์ 

 

ป.๖ 
 

๑. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสม  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒน 
ธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการขอบคุณ  
ขอโทษ  การใช้สีหน้าท่าทางประ กอบ
การพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ    การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 



 ๔๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันส าคัญ/งาน
ฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา 

 ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/
วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็น 
อยู่ของเจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์ มาส 
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เคร่ืองแต่ง
กายตามฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองดื่ม 

 

 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เชน่ การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์ 

 

ม.๑ ๑.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสม  ตามมารยาท
สังคม  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ๒. บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์ 

 



 ๔๗ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๒ ๑. ใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

 การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ  การ
โบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 

 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์ 

 

ม.๓ ๑. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด 
ขณะแนะน าตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

 ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 



 ๔๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ  วันขอบคุณพระ
เจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวา
เลนไทน์ 

 

ม.๔-
๖ 

๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 การเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของ
ภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้า ของภาษา เช่น  การขอบคุณ ขอโทษ  
การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทางประ 
กอบ การพูดขณะแนะน าตนเอง  การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ 
รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การ
แสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 

 ๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 วิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และที่ 
มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

 

 ๓. เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่า
นิทาน/เร่ืองจากภาพยนตร์ บทบาท
สมมุติ  ละครสั้น  วันขอบคุณพระเจ้า 
วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่  วันวาเลน
ไทน์ 

 

 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 

สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

องค์ประกอบท่ี ๕  
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเกี่ยวกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์) 

ป.๒ ๑.ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาต่าง 
ประเทศ และภาษาไทย 

 ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

ป.๓ ๑. บอกความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า 
และประโยคง่ายๆ ของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า และประโยคของภาษาต่าง 
ประเทศและภาษาไทย 

องค์ประกอบท่ี ๑  
- ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
(การเขียนและอ่านชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อ
วงศ์ ในป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์) 

ป.๔ ๑. บอกความแตกต่างของ
เสียงตัวอักษร ค า  กลุ่มค า  
ประโยค และข้อความของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า 
กลุ่มค า และประโยคของภาษา ต่าง 
ประเทศและภาษาไทย 

 

 ๒. บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง  
ตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล  และงานฉลองตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

 



 ๕๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๕ ๑. บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอน  และการล าดับ
ค า (order) ตามโครงสร้าง
ประโยค ของภาษาต่าง 
ประเทศ และภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทยการใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอนและการล าดับค าตามโครง 
สร้างประโยคของภาษาต่าง ประเทศ
และภาษาไทย 

 

 ๒. บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง 
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล และงานฉลองของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

 

ป.๖ ๑. บอกความเหมือน/
ความ แตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอน  และการล าดับ
ค าตามโครงสร้างประโยค 
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย การใช้เคร่ือง 
หมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษา ต่างประ 
เทศและภาษาไทย 

 

 ๒. เปรียบเทียบความ
เหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งาน
ฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง 
และประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 



 ๕๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๑ ๑. บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอน  และการล าดับ
ค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

 ๒. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล    งาน
ฉลอง  วันส าคัญ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

 ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง  วันส าคัญ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

 

ม.๒ ๑. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอนและการล าดับค าตามโครง 
สร้างประโยคของภาษา ต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

 

 ๒ เปรียบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบ และการอธิบาย
ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 



 ๕๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๓ ๑. เปรียบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

 การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอน และการล าดับค าตามโครง 
สร้างประโยคของภาษาต่าง ประเทศ 
และภาษาไทย 

 

 ๒. เปรียบเทียบ และ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

- การเปรียบเทียบ และการอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้ 

 

ม.๔-
๖ 

๑. อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่าง 
ประเทศ และภาษาไทย 

 การอธิบาย/การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

 

 ๒. วิเคราะห/์อภิปราย 
ความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

 การวิเคราะห์/การอภิปรายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  การน า
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 

 

 



 ๕๓ 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ ๑. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

องค์ประกอบท่ี ๓  
- วิเคราะห์ จ าแนก รูปลักษณ์ภายนอก 
ภายในของพืชแต่ละชนิด แต่ละส่วน 
โดยละเอียด 
(บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องงานสวนพฤกษ 
ศาสตร์โรงเรียน เช่น ค าศัพท์อวัยวะ
ภายนอกของพืช) 
 

ป.๒ ๑. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

 

ป.๓ ๑. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

 

ป.๔ ๑. ค้นคว้า  รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด / การ
เขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอ ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

ป.๕ ๑. ค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด / การ
เขยีน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

 



 ๕๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๖ ๑. ค้นคว้า  รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ
ด้วยการพูด /  การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม และการ
น าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

 

ม.๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

ม.๒ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

ม.๓ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป 
และการน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

ม.๔-
๖ 

๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

 การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก 
การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 

 



 ๕๕ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน และโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ป.๑ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์
ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ป.๒ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์
ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ป.๓ ๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์
ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 การใช้ภาษาในการฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ป.๔ ๑. ฟังและพูด/อ่านใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่าน
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ป.๕ ๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียน
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/
เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

องค์ประกอบท่ี ๕   
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 
(การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียน
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ป.๖ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

 

ม.๑ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

 



 ๕๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๒ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน 

 

ม.๓ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม 

 

ม.๔-
๖ 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  

 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  
และสังคม 

 

 



 ๕๗ 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ป.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จาก
สื่อต่างๆ   

 

ป.๒ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบ 
รวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อ
ต่างๆ   

 

ป.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จาก
สื่อต่างๆ   

 

ป.๔ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบ 
ค้น และการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

 

ป.๕ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบ 
ค้น และการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ   

 

ป.๖ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น และการรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ   

 

ม.๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู/้ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 

 



 ๕๘ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๒ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 

 

 ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ของ
โรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน  เช่น การท าหนังสือเล่ม
เล็กแนะน าโรงเรียน  การท าแผ่นปลิว 
ป้ายค าขวัญ ค าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน  
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ    

องค์ประกอบท่ี ๕   
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้  
 (การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น การท าหนังสือ
เล่มเล็ก แนะน าพืชศึกษา การประกอบ
อาหารจากพืช  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
ข้อมูลบอร์ดต่างๆ ภายในโรงเรียน) 

ม.๓ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

 

 ๒. เผยแพร ่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น 
การท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น การท าแผ่นปลิว    
ป้ายค าขวัญ   ค าเชิญชวนแนะน า   โรง 
เรียนและสถานที่ส าคัญในชุมชนและ
ท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลข่าวสารใน
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ     

องค์ประกอบท่ี ๕  
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา, 
เสวนา) 
(การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น การท าหนังสือ
เล่มเล็ก แนะน าพืชศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประกอบอาหารจากพืช  การ
จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ ข้อมูลบอร์ดต่างๆ 
ภายในโรงเรียน) 



 ๕๙ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ม.๔-
๖ 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ 

 การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 

 

 ๒. เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน  และท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  เช่น  การท าหนังสือเล่ม
เล็กแนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  การท าแผ่นปลิว ป้ายค า
ขวัญ  ค าเชิญชวนแนะน าโรงเรียน 
สถานที่ส าคัญในชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ  การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบท่ี ๕  
- วิธีเผยแพร่องค์ความรู้ (การสนทนา, 
เสวนา) 
(การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยว 
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น การท าหนังสือเล่ม
เล็ก แนะน าพืชศึกษา การประกอบอาหาร
จากพืช  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ ข้อมูล
บอร์ดต่างๆ ภายในโรงเรียน) 

 
 
 


