
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวางวีระวงศ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

สาระการเรียนรูทองถ่ิน (วิชาเพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ท๓๑๒๐๑      รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  ภาคเรียนท่ี ๑            ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ๔๐ ชั่วโมง/ภาค  ๑.๐ หนวยกิต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน อักษรไทยนอย ลักษณะ

ของวรรณกรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานท้ังอักษรไทยกลางและอักษรไทยนอย  ศึกษาความหมายของคํา 
สํานวน วิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม  สืบคนวรรณกรรมอีสานในทองถิ่น  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน 
ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน  สามารถอาน เขยีนอักษรไทยนอย  วิเคราะหคณุคาทางภาษาและสังคมจาก
วรรณกรรมท่ีอาน  เห็นคุณคา และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของทองถิ่น 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. สามารถบอกประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสานได 
๒. สามารถบอกลักษณะของวรรณกรรมอีสานได 
๓. สามารถอานเขียนอักษรไทยนอยได 
๔. รักการอานวรรณกรรมอีสาน 
๕. สามารถบอกความหมายของคํา สํานวนท่ีมใีนวรรณกรรม  
๖. สามารถแสดงความคิด วิจารณ บอกคุณคาทางภาษาและสังคมได 
๗. สามารถรวบรวมวรรณกรรมอีสานในทองถิ่นได 

หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู มฐ. ท ภาระ/ชิ้นงาน เวลา ช.ม. คะแนน 

๑ ประวัติความเปนมาของชาวไทย
อีสาน 

๑.๑,๒.๑ ตอบคําถาม ๕ ๑๐ 

๒ ภาษาและอักษรไทยอีสาน   ๑.๑,๒.๑ ตอบคําถาม ๓ ๑๐ 
๓ ลักษณะท่ัวไปของวรรณกรรมอีสาน ๑.๑,๒.๑,๕.๑ ตอบคําถาม ๔ ๑๐ 
๔ หลักการอานเขียนอักษรไทยนอย   ๔.๑ อาน เขียนอักษรไทยนอย ๖ ๒๐ 
๕ ตัวอยางวรรณกรรมอีสาน ๑.๑,๓.๑,๕.๑ อานออกเสียง  อธิบาย 

วิจารณ 
๒๐ ๔๐ 

๖ โครงงานสืบคนวรรณกรรมอีสานใน
ทองถิ่น 

๒.๑,๓.๑,๕.๑ รายงานการสืบคน ๒ ๑๐ 

   ๔๐ ๑๐๐ 
 

สาระการเรียนรู 
๑. ปฐมนิเทศ ประวัติ ความเปนมาของชาวไทยอีสาน (๕ ชั่วโมง) 
 -เปาหมายของการเรียนวรรณกรรมอีสาน เนื้อหาโดยยอ วิธีเรียน วิธีวัดประเมินผล 
 -สภาพพื้นท่ีภาคอีสาน ประชากรปจจุบัน 
 -กลุมคนท่ีเคยอาศัยอยูในพื้นที่ภาคอีสาน 



 ๒ 

  -ยุคกอนประวัติศาสตร (บานเชียง ผาแตม) 
  -ยุคประวัติศาสตร (ทวารวดี ขอม ไทลาว) 
  -กลุมไทลาวบริเวณแองสกลนคร 
  -กลุมไทลาวบริเวณแองโคราช 
  -การขยายอํานาจสวนกลางสูภาคอีสาน 
 
๒. ภาษาและอักษรไทยอีสาน (๓ ชั่วโมง) 
 -ภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน 
 -ลักษณะภาษาไทยอีสาน 
 -กลุมภาษาในภาคอีสานปจจุบัน 
 -อักษรไทยนอย  
 -อักษรธรรมอีสาน 

๓. ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (๔ ชั่วโมง) 
 -การจําแนกประเภท 
 -ฉันทลักษณ (กาบ กอน โคง ฮาย โสก) 
๔. หลักการอานเขียนอักษรไทยนอย (๖ ชั่วโมง) 
 -พยัญชนะ สระ อักขรวิธี 
 -ฝกทักษะอานเขียนอักษรไทยนอย 
๕. ตัวอยางวรรณกรรมท่ีมีคุณคา (ฝกอานอักษรไทยนอย) 
 ๕.๑ ผะหยา (๕ ชั่วโมง) 
  -ความหมาย ประเภท ประโยชน  
  -ตัวอยาง 
  -การวิเคราะห วิจารณ 
 ๕.๒ ปูสอนหลาน (๕ ชั่วโมง) 

-ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทํานองกาบ 
  -วิเคราะห วิจารณคุณคา 
 ๕.๓ หลานสอนปู (๕ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทํานองกาบ 
  -วิเคราะห วิจารณคุณคา 
 ๕.๔ พญาคํากอง (สอนไพร) (๕ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทํานองกอน 
  -วิเคราะห วิจารณคุณคา 



 ๓ 

๖. โครงงานสืบคนวรรณกรรมในทองถิ่น (๒ ชั่วโมง) 
 -ใหสืบคนวรรณกรรมพื้นบาน นิทานกอม คะลํา คําทวย คําสอย เพลงกลอมเด็ก ผะหยาเก้ียว  
เซ้ิงบั้งไฟ ฯลฯ 
 -รายงานในหอง 
 -จัดกิจกรรมแขงขันผะหยา สอย เซ้ิงบ้ังไฟ เซ้ิงสรางสรรคอ่ืนๆ เลานิทานพื้นบาน นิทานกอม 
 
 

สาระการเรียนรูทองถ่ิน (วิชาเพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ท๓๑๒๐๒      รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  ภาคเรียนท่ี ๒            ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ๔๐ ชั่วโมง/ภาค  ๑.๐ หนวยกิต 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาอักษรธรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานทั้งอักษรไทยกลางและอักษรธรรมอีสาน  ศึกษา

ความหมายของคํา สํานวน วิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม  ศึกษาเอกสารใบลาน จัดนิทรรศการ
เก่ียวกับอักษรและวรรณกรรมอีสาน 

เพื่อใหสามารถอาน เขียนอักษรธรรมอีสาน วิเคราะหคุณคาทางภาษาและสังคมจากวรรณกรรมที่
อาน  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเอกสารใบลาน การจาร การดูแลรักษา เห็นคุณคา และรวมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของทองถิ่น 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. สามารถบอกเลาเรื่องราวเกียวกับชาวไทยอีสาน ภาษาและวรรณกรรมอีสานได 
๒. สามารถอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานได 
๓. สามารถอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลีได 
๔. รักการอานวรรณกรรมอีสาน 
๕. สามารถบอกความหมายของคํา สํานวนท่ีมใีนวรรณกรรม  
๖. สามารถแสดงความคิด วิจารณ บอกคุณคาทางภาษาและสังคมได 
๗. สามารถบอกสวนประกอบของเอกสารใบลาน การดูแลรักษา และจารใบลานได 
๘. มีสวนรวมในการเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน 

หนวยการเรียนรู  
หนวยการเรียนรู มฐ. ท ภาระ/ชิ้นงาน เวลา ช.ม. คะแนน 

๑ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสาน

ภาษาไทยอีสาน   
๔.๑ ทําแบบฝก อาน เขียนอักษร

ธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน 
๑๐ ๓๐ 

๒ วรรณกรรมตัวอยาง ๑.๑,๓.๑,๕.๑ อานออกเสียง  อธิบาย 

วิจารณ 
๑๒ ๓๐ 

๓ การอานเขียนอักษรธรรมอีสาน

ภาษาบาลี 
๔.๑ ทําแบบฝก อาน เขียนอักษร

ธรรมภาษาบาลี 
๑๐ ๒๐ 

๔ เอกสารใบลาน ๒.๑ จารใบลาน ตอบคําถาม ๖ ๑๐ 
๕ การเผยแพรภาษาและวรรณกรรม
อีสาน 

๒.๑,๓.๑,๕.๑ ปฏิบัติการเผยแพร รายงาน

การเผยแพร 
๒ ๑๐ 

   ๔๐ ๑๐๐ 
 



 ๔ 

สาระการเรียนรู 
๑. ปฐมนิเทศ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน  (๑๐ ชั่วโมง) 

๑.๑ ทบทวนความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน 
๑.๒ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน 

  - พยัญชนะ สระ อักขรวิธี คํายอ 
  - ฝกทักษะการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน 
๒. ตัวอยางวรรณกรรม (ฝกอานอักษรธรรมอีสาน) 
 ๒.๑ เฮือนสามน้ําสี ่ (๔ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
 ๒.๒ จารึกวัดปาใหญ (๔ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
 ๒.๓ ทาวคําสอน (๔ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
๓. การอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลี  (๑๐ ชั่วโมง) 
 -พยัญชนะวรรค สระลอย สระจม อักษรสังโยค 
 -อานเขียนปญญาปารมี บทสวดมนตไหวพระ พระไตรปฎก 
๔. เอกสารใบลาน (๖ ชั่วโมง) 
 -ความสําคัญ 
 -องคประกอบ 
 -การดูแลรักษา 
 -การจารใบลาน 
๕. การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน  (๒ ชั่วโมง) 
 -จัดนิทรรศการในโอกาสสําคัญตางๆ เชน นิทรรศการทางวิชาการ งานเทศกาลในทองถิ่น การจัด
ปายนิเทศในหองเรียน การจัดทําเอกสารเผยแพรในโอกาสตางในชุมชน ฯลฯ 
 -สาระท่ีจัดแสดง เชน จัดปายนิเทศ สาธิตการจารใบลาน สาธิตผะหยาเก้ียว แสดงผลงานนักเรียน 
ภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ แขงขันจารใบลาน สอย เพลงกลอมเด็ก เปนตน 
 -เผยแพรทางอินเตอรเน็ท 
 -สรุป รายงานผลการเผยแพรผลงาน 


	หน่วยการเรียนรู้

