หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
สาระสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคน มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ โดยมีมาตรฐานเปนตัวกํากับในการพัฒนาผูเรียนไปสู
เปาหมาย
หลักการ
เปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกบั
ความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรบั การศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดพฒ
ั นาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ มีความยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการ
เรียนรู สามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและ
ประสบการณในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได
จุดหมาย
มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค
ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา มีความรูอนั เปนสากล รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสขุ ภาพและ
บุคลิกภาพทีด่ ี มีคานิยมเปนผูผลิต มากกวาเปนผูบริโภค ภูมใิ จในความเปนไทยและยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีความรักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีงามใหสังคม
การจัดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สาระการเรียนรูและมาตรฐาน
การเรียนรูท ี่แสดงคุณภาพผูเ รียนเมื่อเรียนจบ ๑๒ ป และเมื่อจบแตละชวงชั้นของแตละกลุม
สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาเรียนอยางกวางๆ สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไป
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุม เพื่อใหผูเรียนได

๒

เรียนรูค รบถวนตามมาตรฐานที่กาํ หนด นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมเปนรายวิชาใหม รายวิชาที่มคี วามเขมขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด
ความสนใจ ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและการรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท ๔.๒ สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน
สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม
มาตรฐาน ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

๓

หลักสูตรทองถิ่น
ท๔๑๒๐๑ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑
ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒

ความเปนมา
ชาวไทยอีสานมีภาษา ตัวอักษร และวรรณกรรมจํานวนมากซึ่งบรรพบุรุษไดสรางสรรค
ไวตั้งแตบรรพกาล แตเยาวชนอีสานในปจจุบันไมสามารถอานตัวอักษรและวรรณกรรมเหลานั้น
ได เพราะไมมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน จึงอาจทําใหอกั ษรและวรรณกรรมเหลานั้นไรคาและ
นับวันจะสาบสูญไปในที่สุด โรงเรียนสวางวีระวงศ อําเภอสวางวีระวงศ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภ าษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน เพื่ออนุรักษ สืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นอันเปนวัฒนธรรมทางภาษาไว โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน ๒ รายวิชายอย คือ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑
และภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ รายวิชาละ ๑ ภาคเรียน
รายละเอียดของหลักสูตร
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑
รหัสวิชา ท๔๑๒๐๑
รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑
ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห
๒๐ ชั่วโมง/ภาค

๐.๕ หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน อักษรไทยนอย
ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานทั้งอักษรไทยกลางและอักษรไทยนอย
ศึกษาความหมายของคํา สํานวน วิเคราะหคณ
ุ คาทางดานภาษาและสังคม สืบคนวรรณกรรม
อีสานในทองถิ่น
เพื่อใหมีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทย
อีสาน ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน สามารถอาน เขียนอักษรไทยนอย วิเคราะหคณ
ุ คาทาง
ภาษาและสังคมจากวรรณกรรมที่อาน เห็นคุณคา และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาษา
ของทองถิ่น

๔

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. ใหรูวา มี
๒. ใหมุงศึกษา
๓. ใหเห็นคุณคา
๔. ใหนาํ มาใช
๕. ใหภูมิใจไทยอีสาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. สามารถบอกประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสานได
๒. สามารถบอกลักษณะของวรรณกรรมอีสานได
๓. สามารถอานเขียนอักษรไทยนอยได
๔. รักการอานวรรณกรรมอีสาน
๕. สามารถบอกความหมายของคํา สํานวนที่มีในวรรณกรรม
๖. สามารถแสดงความคิด วิจารณ บอกคุณคาทางภาษาและสังคมได
๗. สามารถรวบรวมวรรณกรรมอีสานในทองถิ่นได
หนวยการเรียนรู
หนวยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน
หนวยที่ ๒ ภาษาและอักษรไทยอีสาน
หนวยที่ ๓ ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอีสาน
หนวยที่ ๔ หลักการอานเขียนอักษรไทยนอย
หนวยที่ ๕ ตัวอยางวรรณกรรมอีสาน
หนวยที่ ๖ โครงงานสืบคนวรรณกรรมอีสานในทองถิน่
รายละเอียดเนื้อหา
ท๔๑๒๐๑ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
๑. ปฐมนิเทศ ประวัติ ความเปนมาของชาวไทยอีสาน (๒ ชั่วโมง)
-เปาหมายของการเรียนวรรณกรรมอีสาน เนื้อหาโดยยอ วิธีเรียน วิธีวัดประเมินผล
-สภาพพื้นทีภ่ าคอีสาน ประชากรปจจุบนั
-กลุมคนที่เคยอาศัยอยูใ นพื้นที่ภาคอีสาน
-ยุคกอนประวัติศาสตร (บานเชียง ผาแตม)
-ยุคประวัติศาสตร (ทวารวดี ขอม ไทลาว)

๕

-กลุมไทลาวบริเวณแองสกลนคร
-กลุมไทลาวบริเวณแองโคราช
-การขยายอํานาจสวนกลางสูภาคอีสาน
๒. ภาษาและอักษรไทยอีสาน (๑ ชั่วโมง)
-ภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน
-ลักษณะภาษาไทยอีสาน
-กลุมภาษาในภาคอีสานปจจุบัน
-อักษรไทยนอย
-อักษรธรรมอีสาน
๓. ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (๒ ชั่วโมง)
-การจําแนกประเภท
-ฉันทลักษณ (กาบ กอน โคง ฮาย โสก)
๔. หลักการอานเขียนอักษรไทยนอย (๓ ชั่วโมง)
-พยัญชนะ สระ อักขรวิธี
-ฝกทักษะอานเขียนอักษรไทยนอย
๕. ตัวอยางวรรณกรรมที่มคี ุณคา (ฝกอานอักษรไทยนอย)
๕.๑ ผะหยา (๒ ชั่วโมง)
-ความหมาย ประเภท ประโยชน
-ตัวอยาง
-การวิเคราะห วิจารณ
๕.๒ ปูสอนหลาน (๒ ชั่วโมง)
-ความเปนมา
-ประเภทคําประพันธ
-การอานทํานองกาบ
-วิเคราะห วิจารณคณ
ุ คา
๕.๓ หลานสอนปู (๒ ชั่วโมง)
-ความเปนมา
-ประเภทคําประพันธ
-การอานทํานองกาบ
-วิเคราะห วิจารณคณ
ุ คา

๖

๕.๔ พญาคํากอง (สอนไพร) (๒ ชั่วโมง)
-ความเปนมา
-ประเภทคําประพันธ
-การอานทํานองกอน
-วิเคราะห วิจารณคณ
ุ คา
๖. โครงงานสืบคนวรรณกรรมในทองถิ่น (๒ ชั่วโมง)
-ใหสืบคนนิทานพื้นบาน นิทานกอม คะลํา คําทวย คําสอย เพลงกลอมเด็ก ผะหยา
เกี้ยว เซิ้งบั้งไฟ ฯลฯ
-รายงานในหอง
-จัดกิจกรรมแขงขันผะหยา สอย เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งสรางสรรคอื่นๆ เลานิทานพื้นบาน
นิทานกอม

๗

หลักสูตรรายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒
รหัสวิชา ท๔๑๒๐๒
รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒
ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห
๒๐ ชั่วโมง/ภาค

๐.๕ หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอักษรธรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานทั้งอักษรไทยกลางและอักษรธรรมอีสาน
ศึกษาความหมายของคํา สํานวน วิเคราะหคณ
ุ คาทางดานภาษาและสังคม ศึกษาเอกสาร
ใบลาน จัดนิทรรศการเกีย่ วกับอักษรและวรรณกรรมอีสาน
เพื่อใหสามารถอาน เขียนอักษรธรรมอีสาน วิเคราะหคุณคาทางภาษาและสังคมจาก
วรรณกรรมทีอ่ าน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารใบลาน การจาร การดูแลรักษา เห็น
คุณคา และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของทองถิ่น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๑. ใหรูวา มี
๒. ใหมงุ ศึกษา
๓. ใหเห็นคุณคา
๔. ใหนาํ มาใช
๕. ใหภูมิใจไทยอีสาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. สามารถบอกเลาเรื่องราวเกียวกับชาวไทยอีสาน ภาษาและวรรณกรรมอีสานได
๒. สามารถอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานได
๓. สามารถอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลีได
๔. รักการอานวรรณกรรมอีสาน
๕. สามารถบอกความหมายของคํา สํานวนที่มีในวรรณกรรม
๖. สามารถแสดงความคิด วิจารณ บอกคุณคาทางภาษาและสังคมได
๗. สามารถบอกสวนประกอบของเอกสารใบลาน การดูแลรักษา และจารใบลานได
๘. มีสวนรวมในการเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน

๘

หนวยการเรียนรู
หนวยที่ ๑ ปฐมนิเทศ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน
หนวยที่ ๒ วรรณกรรมตัวอยาง
หนวยที่ ๓ การอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลี
หนวยที่ ๔ เอกสารใบลาน
หนวยที่ ๕ การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน
รายละเอียดเนื้อหาวรรณกรรมอีสาน ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
๑. ปฐมนิเทศ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน (๔ ชั่วโมง)
๑.๑ ทบทวนความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน
๑.๒ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน
- พยัญชนะ สระ อักขรวิธี คํายอ
- ฝกทักษะการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน
๒. ตัวอยางวรรณกรรม (ฝกอานอักษรธรรมอีสาน)
๒.๑ เฮือนสามน้ําสี่ (๒ ชัว่ โมง)
-ความเปนมา
-อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน
-วิเคราะห วิจารณ
๒.๒ จารึกวัดปาใหญ (๒ ชัว่ โมง)
-ความเปนมา
-อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน
-วิเคราะห วิจารณ
๒.๓ ทาวคําสอน (๒ ชั่วโมง)
-ความเปนมา
-อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน
-วิเคราะห วิจารณ
๓. การอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลี (๔ ชั่วโมง)
-พยัญชนะวรรค สระลอย สระจม อักษรสังโยค
-อานเขียนปญญาปารมี บทสวดมนตไหวพระ พระไตรปฎก
๔. เอกสารใบลาน (๔ ชั่วโมง)
-ความสําคัญ
-องคประกอบ

๙

-การดูแลรักษา
-การจารใบลาน
๕. การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน
-จัดนิทรรศการในโอกาสสําคัญตางๆ เชน นิทรรศการทางวิชาการ งานเทศกาลใน
ทองถิ่น การจัดปายนิเทศในหองเรียน ฯลฯ
-สาระทีจ่ ัดแสดง เชน จัดปายนิเทศ สาธิตการจารใบลาน สาธิตผะหยาเกี้ยว แสดง
ผลงานนักเรียน ภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ แขงขันจารใบลาน สอย เพลงกลอมเด็ก เปนตน
-เผยแพรทางอินเตอรเน็ท

