
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
 
สาระสําคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคน มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ โดยมีมาตรฐานเปนตัวกํากับในการพัฒนาผูเรียนไปสู
เปาหมาย 
 
หลักการ 
 เปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาต ิมุงเนนความเปนไทยควบคูกบั
ความเปนสากล เปนการศกึษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรบัการศกึษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศกึษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ มีความยดืหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจดัการ
เรียนรู สามารถจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบคือ การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรยีนรูและ
ประสบการณในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได 
 
จุดหมาย 
 มุงพัฒนาผูเรยีนใหเกดิคณุลักษณะอันพงึประสงค เห็นคุณคาของตนเอง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค 
ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รกัการเขยีนและรักการคนควา มีความรูอนัเปนสากล รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและความเจรญิกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและทักษะในการดาํเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและ
บุคลิกภาพทีด่ี มีคานิยมเปนผูผลิต มากกวาเปนผูบริโภค ภูมิใจในความเปนไทยและยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กีฬา ภมิูปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันา
ส่ิงแวดลอม มีความรกัประเทศชาตแิละทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
การจัดหลักสูตร 
 โครงสรางหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สาระการเรยีนรูและมาตรฐาน
การเรยีนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ ๑๒ ป และเมื่อจบแตละชวงชั้นของแตละกลุม
สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาเรียนอยางกวางๆ สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไป
จัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ทั้งน้ีสถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุม เพ่ือใหผูเรยีนได



 ๒

เรียนรูครบถวนตามมาตรฐานที่กาํหนด  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจดัทาํสาระการเรยีนรู
เพ่ิมเติมเปนรายวิชาใหม รายวิชาที่มีความเขมขึ้นเพื่อใหผูเรยีนไดเลอืกเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ความตองการและความแตกตางระหวางบคุคล 
 
สาระและมาตรฐานการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
สาระท่ี ๑ การอาน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนนิชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศกึษาคนควา
อยางมีประสทิธิภาพ 
 
สาระท่ี ๓ การฟง การด ูและการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดอูยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภมิูปญญาทางภาษาและการรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ
 มาตรฐาน ท ๔.๒ สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ 
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชพี สังคม และชีวิตประจําวัน 
 
สาระท่ี ๕ วรรณคด ีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
 
 
 



 ๓

หลักสูตรทองถิ่น 
ท๔๑๒๐๑ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ 
ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ 

 
 
ความเปนมา 
 ชาวไทยอีสานมีภาษา ตัวอักษร และวรรณกรรมจาํนวนมากซึ่งบรรพบุรุษไดสรางสรรค
ไวตั้งแตบรรพกาล แตเยาวชนอีสานในปจจุบันไมสามารถอานตัวอกัษรและวรรณกรรมเหลานั้น
ได เพราะไมมีโอกาสไดศึกษาเลาเรยีน จึงอาจทาํใหอกัษรและวรรณกรรมเหลานั้นไรคาและ
นับวันจะสาบสูญไปในที่สุด  โรงเรียนสวางวีระวงศ อาํเภอสวางวีระวงศ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต ๔ จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย (เพ่ิมเติม)   รายวิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน เพ่ืออนุรักษ สืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินอันเปนวัฒนธรรมทางภาษาไว  โดยจดัใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน ๒ รายวิชายอย คือ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ 
และภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒  รายวิชาละ ๑ ภาคเรยีน 
 
รายละเอยีดของหลักสูตร 

 
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ 

รหัสวิชา ท๔๑๒๐๑      รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑   
ชวงชั้นที ่๔     ชั้นมัธยมศกึษาปที ่๔   
ภาคเรียนที ่๑            ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ๒๐ ชั่วโมง/ภาค  ๐.๕ หนวยกติ 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาประวัตคิวามเปนมาของชาวไทยอสีาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน อักษรไทยนอย 

ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานทั้งอักษรไทยกลางและอักษรไทยนอย  
ศึกษาความหมายของคํา สํานวน วิเคราะหคณุคาทางดานภาษาและสังคม  สืบคนวรรณกรรม
อีสานในทองถ่ิน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทย
อีสาน ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน  สามารถอาน เขียนอักษรไทยนอย  วิเคราะหคณุคาทาง
ภาษาและสังคมจากวรรณกรรมที่อาน  เห็นคุณคา และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาษา
ของทองถ่ิน 

 
 



 ๔

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๑. ใหรูวาม ี
๒. ใหมุงศึกษา 
๓. ใหเห็นคุณคา 
๔. ใหนํามาใช 
๕. ใหภูมิใจไทยอีสาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. สามารถบอกประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน ภาษาและอักษรไทยอีสานได 
๒. สามารถบอกลักษณะของวรรณกรรมอีสานได 
๓. สามารถอานเขียนอักษรไทยนอยได 
๔. รักการอานวรรณกรรมอีสาน 
๕. สามารถบอกความหมายของคาํ สํานวนที่มีในวรรณกรรม  
๖. สามารถแสดงความคิด วิจารณ บอกคุณคาทางภาษาและสังคมได 
๗. สามารถรวบรวมวรรณกรรมอีสานในทองถ่ินได 
 

หนวยการเรยีนรู 
หนวยที ่๑ ปฐมนิเทศ ประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน 
หนวยที ่๒ ภาษาและอักษรไทยอีสาน 
หนวยที ่๓ ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอีสาน 
หนวยที ่๔ หลักการอานเขียนอักษรไทยนอย  
หนวยที ่๕ ตวัอยางวรรณกรรมอีสาน 
หนวยที ่๖ โครงงานสืบคนวรรณกรรมอสีานในทองถ่ิน 
 

รายละเอยีดเนื้อหา 
ท๔๑๒๐๑ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 

๑. ปฐมนิเทศ ประวัต ิความเปนมาของชาวไทยอีสาน (๒ ชั่วโมง) 
 -เปาหมายของการเรยีนวรรณกรรมอีสาน เน้ือหาโดยยอ วิธีเรียน วิธีวัดประเมินผล 
 -สภาพพื้นทีภ่าคอีสาน ประชากรปจจุบัน 
 -กลุมคนที่เคยอาศัยอยูในพื้นที่ภาคอีสาน 
  -ยุคกอนประวัติศาสตร (บานเชียง ผาแตม) 
  -ยุคประวตัิศาสตร (ทวารวดี ขอม ไทลาว) 



 ๕

  -กลุมไทลาวบริเวณแองสกลนคร 
  -กลุมไทลาวบริเวณแองโคราช 
  -การขยายอํานาจสวนกลางสูภาคอีสาน 
๒. ภาษาและอักษรไทยอีสาน (๑ ชั่วโมง) 
 -ภาษาถ่ิน 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. ตัวอยางวรรณกรรมที่มีคุณคา (ฝกอานอักษรไทยนอย) 
 ๕.๑ ผะหยา (๒ ชั่วโมง) 
  -ความหมาย ประเภท ประโยชน  
  -ตัวอยาง 
  -การวิเคราะห วิจารณ 
 ๕.๒ ปูสอนหลาน (๒ ชั่วโมง) 

-ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทาํนองกาบ 
  -วิเคราะห วิจารณคณุคา 
 ๕.๓ หลานสอนปู (๒ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทาํนองกาบ 
  -วิเคราะห วิจารณคณุคา 
 
 



 ๖

 ๕.๔ พญาคาํกอง (สอนไพร) (๒ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -ประเภทคําประพันธ 
  -การอานทาํนองกอน 
  -วิเคราะห วิจารณคณุคา 
๖. โครงงานสืบคนวรรณกรรมในทองถ่ิน (๒ ชั่วโมง) 
 -ใหสืบคนนทิานพื้นบาน นิทานกอม คะลํา คําทวย คาํสอย เพลงกลอมเด็ก ผะหยา
เกี้ยว เซิ้งบ้ังไฟ ฯลฯ 
 -รายงานในหอง 
 -จัดกิจกรรมแขงขันผะหยา สอย เซิ้งบ้ังไฟ เซิ้งสรางสรรคอื่นๆ เลานิทานพื้นบาน 
นิทานกอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

หลักสูตรรายวิชา  ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ 
รหัสวิชา ท๔๑๒๐๒      รายวิชา ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒       
ชวงชั้นที ่๔      ชั้นมัธยมศกึษาปที ่๔ 
ภาคเรียนที ่๒            ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ๒๐ ชั่วโมง/ภาค  ๐.๕ หนวยกติ 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาอักษรธรรมอีสาน อานวรรณกรรมอีสานทั้งอักษรไทยกลางและอักษรธรรมอีสาน  

ศึกษาความหมายของคํา สํานวน วิเคราะหคณุคาทางดานภาษาและสังคม  ศึกษาเอกสาร
ใบลาน จัดนิทรรศการเกีย่วกับอักษรและวรรณกรรมอีสาน 

เพ่ือใหสามารถอาน เขียนอกัษรธรรมอีสาน วิเคราะหคุณคาทางภาษาและสังคมจาก
วรรณกรรมทีอ่าน  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารใบลาน การจาร การดแูลรักษา เห็น
คุณคา และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของทองถ่ิน 
 
 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๑. ใหรูวาม ี
๒. ใหมุงศึกษา 
๓. ใหเห็นคุณคา 
๔. ใหนํามาใช 
๕. ใหภูมิใจไทยอีสาน 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

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



 ๘

หนวยการเรยีนรู  
หนวยที่ ๑ ปฐมนิเทศ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอสีานภาษาไทยอีสาน 
หนวยที ่๒ วรรณกรรมตัวอยาง 
หนวยที่ ๓ การอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาบาล ี
หนวยที ่๔ เอกสารใบลาน  
หนวยที ่๕ การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน 
 

รายละเอยีดเนื้อหาวรรณกรรมอีสาน ๒  เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
๑. ปฐมนิเทศ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน  (๔ ชั่วโมง) 

๑.๑ ทบทวนความเปนมาของชาวไทยอสีาน ภาษาและอักษรไทยอีสาน 
๑.๒ หลักการอานเขียนอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอสีาน 

  - พยัญชนะ สระ อักขรวิธี คํายอ 
  - ฝกทักษะการอานเขยีนอกัษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน 
๒. ตัวอยางวรรณกรรม (ฝกอานอักษรธรรมอีสาน) 
 ๒.๑ เฮือนสามน้ําส่ี  (๒ ชัว่โมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
 ๒.๒ จารึกวัดปาใหญ (๒ ชัว่โมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
 ๒.๓ ทาวคาํสอน (๒ ชั่วโมง) 
  -ความเปนมา 
  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 
  -วิเคราะห วิจารณ 
๓. การอานเขยีนอักษรธรรมอีสานภาษาบาลี  (๔ ชั่วโมง) 
 -พยัญชนะวรรค สระลอย สระจม อักษรสังโยค 
 -อานเขียนปญญาปารมี บทสวดมนตไหวพระ พระไตรปฎก 
๔. เอกสารใบลาน (๔ ชั่วโมง) 
 -ความสําคัญ 
 -องคประกอบ 



 ๙

 -การดูแลรักษา 
 -การจารใบลาน 
๕. การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอสีาน 
 -จัดนิทรรศการในโอกาสสาํคัญตางๆ เชน นิทรรศการทางวิชาการ งานเทศกาลใน
ทองถ่ิน การจดัปายนิเทศในหองเรียน ฯลฯ 
 -สาระทีจ่ัดแสดง เชน จัดปายนิเทศ สาธิตการจารใบลาน สาธิตผะหยาเกี้ยว แสดง
ผลงานนักเรียน ภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ แขงขันจารใบลาน สอย เพลงกลอมเด็ก เปนตน 
 -เผยแพรทางอินเตอรเน็ท 
 
 


