คำอธิบำยรำยวิชำ ป. ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สินไซ (ด่ำนกุมภัณฑ์)
เวลำรวม ๑๗ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความ
ที่เป็นโวหาร อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มี
มารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการเขียน ตั้งคาถามและ
ตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจา
บทอาขยานทีก่ าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๖/๑
ป.๖/๑
ป.๖/๑
ป.๖/๑

ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๒
ป.๖/๒
ป.๖/๒

ป.๖/๒
ป.๖/๓
ป.๖/๓
ป.๖/๓
ป.๖/๓

ป.๖/๓
ป.๖/๔
ป.๖/๔
ป.๖/๔
ป.๖/๔

ป.๖/๔ ป.๖/๕ ป.๖/๖ ป.๖/๗ ป.๖/๘ ป.๖/๙
ป.๖/๕ ป.๖/๖
ป.๖/๕
ป.๖/๕ ป.๖/๖

ลำดับที่
๑

๒

๓

๔

๕
๖
๗

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนกุมภัณฑ์)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
สำระสำคัญ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
เวลำ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
สินไซเดินดง (เรื่องย่อด่านทั้ง๙) ท ๑.๑
๒
ป.๖/๑ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๘
ท ๒.๑
ป. ๖/๓ ป.๖/๙
สรุปเรื่องย่อด่านกุมภัณฑ์
ท ๒.๑
๑
ป.๖/๕ ป.๖/๙
ท ๓.๑
ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๖
คาศัพท์สะกดคาภาษาถิ่น
ท ๑.๑
๒
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๙
ท ๒.๑
ป.๖/๒ ป.๖/๙
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
ท ๑.๑
(๖)
- อ่านในใจ เรียงลาดับเหตุการณ์ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๘
๑
ตามเนื้อเรื่อง
ท ๔.๑
-อ่านออกเสียง ตั้งคาถาม – ตอบ ป.๖/๑ ป.๖/๓ ป.๖/๖ ป.๖/๗
๒
คาถามจากเนื้อเรื่อง
ท ๕.๑
-การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๔
๒
-วิเคราะห์ตัวละคร
๑
การแสดงบทบาทสมมุติ
ท ๕.๑
๓
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔
การจัดนิทรรศการ
ท ๓.๑
๒
ป.๖/๔ ป.๖/๖
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
๑
รวม
๑๗

หมำยเหตุ

คำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนกุมภัณฑ์)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
คำที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ภำษำถิ่น
ผัว
ฮู้
ฮีบ
เมือ
ฮุ่ง
ไผ
ฮอด
เฮา
ยู่
มื้อนี้
ฮ้อน
เจ็บหัว
ซ้อง
คึด
อ่วยหน้า
ข่วง
ภูวนาด, ภูวนาถ
คีง
ฮ้อง
ฮูป

ควำมหมำย
สามี
รู้ ทราบ
รีบ
กลับ
สว่าง
ใคร
ถึง
เรา
อยู่
วันนี้
ร้อน
ปวดศีรษะ
ปิ่นปักผม
คิด
หันหน้า
เขต
กษัตริย์
ร่างกาย
ร้อง
รูป

คำที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ภำษำถิ่น
งัว
บางพ่วง
กั้ง
ตั๊วะ
เคิก
บ่
เฮียม
ไพร
ลุกท่อน
ฮ้องฮ่าไห้
พลาย
สินธุ
เมี้ยน
อาอาย
วัสสา
ฮาม
หยิง
ผุ่น
ท่อนี้
ข้อย

ควำมหมำย
วัว
บางพวก
บัง
โกหก
เสียเวลา
ไม่
ฉัน
ป่า
ลุกเถอะ
ร้องไห้คร่าครวญ
ช้างตัวผู้
ม้า
เก็บ
อับอาย
ปี,ฝน
งาม,ราม
ผู้หญิง
โน่น
เพียงเท่านี้
ข้าพเจ้า ,ฉัน

คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลักสูตรสินไซ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ ๓
เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง
รหัสวิชำ ท.๑๓๑๐๒
******************
อ่านออกเสียงวรรณกรรมสินไซ ตอน สินไซเดินดง อ่านกาพย์ตามความสนใจ ท่องกาพย์วรรณกรรมสินไซ
บทที่ชื่นชอบ อธิบายความหมายของคา , ข้อความที่อ่าน ตั้งคาถามและตอบคาถาม ลาดับเหตุการณ์ สรุปข้อคิด
คุณธรรมจากเรื่องที่อ่าน รักการอ่าน มีมารยาทการอ่าน คัดลายมือ เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ เขียนสะกดคา แต่งประโยคง่ายๆ เลือกใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่น ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ใช้กระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ เรียนรู้ธรรมชาติของภาษาถิ่น
กระตือรือร้นในการเรียนรู้วรรณกรรมสินไซ เห็นคุณค่า เกิดคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ท.๑.๑ ป.๓/๑ ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖ ๓/๗ ๓/๘ ๓/๙
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/๒ ๓/๓ ¾ ๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
รวม ๓๑ ตัวบ่งชี้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
แผนภำพควำมสัมพันธ์ของหน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน สินไซ
ตอน ด่ำนงูซวง
K:- ลักษณะภาษาถิ่น
P:- บอกความหมายและ

K:- หลักการอ่านในใจ/

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ผันอักษรได้
ถูกต้อง

- การนาเสนอผลงาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ

A:- เห็นคุณค่าของ

P:- ทักษะการตอบคาถาม

ภาษาถิ่น

สรุ ปข้อคิดคุณธรรม
ที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน

K:- หลักการอ่านคา

K:- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น

ใช้ภาษาถิ่น

อ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว

P:- ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น

- ทักษะการนาเสนอผลงานและ
การ
แสดงบทบาทสมมุติ

A:- มีมารยาทในการอ่าน

การฟัง การดู
และการพูด

P:- ทักษะการอ่านคา

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ทักษะการผัน
อักษรได้

A:- มารยาทการพูดและการฟัง

การอ่าน
หลักภาษาไทย

สิ นไซ

A:- มีมารยาทใน

K:- ลักษณะของสุภาษิต

การอ่าน

อีสาน

การเขียน
วรรณคดีและ
วรรณกรรม

K:- การเขียนแต่งประโยค

สื่ อสารได้ถูกต้อง
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนแต่งประโยค
สื่ อสารได้ถูกต้อง
A:- มีมารยาทในการเขียน

P:- บอกความหมายของ

สุ ภาษิต
A:- เห็นคุณค่าความงาม

ของสุภาษิตอีสาน
K:- การเขียนเรื่ องจากภาพ
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนเรื่ องจากภาพ
A:- มีมารยาทในการเขียน

K:- การวิเคราะห์คุณค่า ของนิทาน

พื้นบ้าน
P:- กระบวนการวิเคราะห์คุณค่า

ของนิทานพื้นบ้าน
A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม

พื้นบ้าน

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ลำดับที่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
สำระสำคัญ
เวลำ หมำยเหตุ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ท.๑.๑
บทที่
ด่านงูซวง
๑. อ่านออกเสียงวรรณกรรมสินไซ
๒
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓
๑
ตอน ด่านงูซวง
ป.๓/๕ ป.๓/๘
๒. ตั้งคาถาม ตอบคาถาม สรุป
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
ข้อคิดคุณธรรมจากเรื่องที่อ่าน
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
๓. คัดลายมือคาสาคัญของเรื่อง
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖ ๔. เขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
๕. บอกความหมายของคัด นาไป
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖ แต่งประโยคได้ถูกต้อง
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๖. ท่องกาพย์
บทที่
๒

บทที่
๓

ด่านยักษ์กันดาร

๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓
ป.๓/๕ ป.๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖

๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
มีมารยาทการอ่าน
๒. อ่านในใจ ตั้งคาถาม ตอบ
คาถาม สรุปข้อคิด คุณธรรมที่ได้
จากเรื่องที่อ่าน
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดได้ถูกต้อง
๔. อ่านเขียนคาได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
๕. แต่งประโยค สื่อสารได้ถูกต้อง
๖. อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง
พญายักษ์กุมภัณฑ์ ท.๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ๑.อ่านออกเสียงบทเรียนที่ ๓ ด่าน
อุ้มนางสุมณฑาไป ป.๓/๓ ป.๓/๕ ป.๓/๘ ช้างได้ถูกต้อง
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๒.ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖
๓.จับใจความสาคัญ ข้อคิด
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕ ๓/๖ คุณธรรมที่ได้จากเรื่องอ่าน
๔.เขียนบอกความหมายคายากได้

๒

๒

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ลำดับที่
บทที่
๔

หน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

พระยากุศราชออก
บวชตามหาสุมณฑา

ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ ป.๓/๕ ป.
๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ¾ ๓/๕
๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ ป.๓/๕ ป.
๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔
๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖

๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มี
มารยาทในการอ่าน
๒.อ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่
อ่าน
๓.เล่าเรื่องแสดงความคิดเห็นและ
แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่อ่าน
๔.เขียนคา กลุ่มคา สานวนไทยได้
ถูกต้อง
๕.เขียนเรื่องตามจินตนาการจากคา
และภาพที่กาหนดให้ นาเสนอเรื่อง
ได้
๖.อ่านกาพย์ สินไซได้

บทที่ ๕ กาเนิดกุมาร

๑.อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน มี
มารยาทในการอ่าน
๒.อ่านในใจตามหลักการอ่านได้
ถูกต้อง ตั้งคาถาม ตอบคาถาม สรุป
ข้อคิด คุณธรรมสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้
๓.อ่านคาเขียนตามคาบอก อ่าน
เขียนคายาก สานวนไทยได้ถูกต้อง
๔.อ่านเขียนคาควบกล้าได้ถูกต้อง
๕.เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้
๖.อ่านกาพย์วรรณกรรมสินไซ ตอน
ด่านยักขินี

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
๒

๒

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ลำดับที่

หน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

บทที่ ๖ ถูกขับออกจากเมือง

ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ ป.๓/๕ ป.
๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔
๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖

๑.อ่านอกเสียงได้ถูกต้องเหมาะสม
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องมรมารยาทใน
การอ่าน
๒.อ่านในใจ ตามหลักการอ่านได้
ถูกต้อง ตั้งคาถาม ตอบคาถาม สรุป
ข้อคิดใจความสาคัญคุณธรรม ของ
เรื่องที่อ่านได้
๓.อ่าน เขียน ตามคาบอกคาที่มีตัว
การันต์ได้ถูกต้อง
๔.ผันอักษรได้ถูกต้อง
๕.อ่าน เขียน คาเป็น ตาย นามาแต่ง
ประโยคได้ถูกต้อง
๖.แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๗.อ่านกาพย์วรรณกรรมสินไซ ตอน
“ด่านนารีผล
๑.อ่านออกเสียง ปฏิบัติตนในการ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มีมารยาท
การอ่าน
๒.อ่านในใจ ตั้งคาถามตอบคาถาม
สรุปข้อคิด ใจความสาคัญ คุณธรรม
จากเรื่องที่อ่านได้
๓.อ่าน เขียน คาวลี กลุ่มคา และ
นามาแต่งประโยค ได้ถูกต้อง
๔.อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง

บทที่ ๗ หกกุมารหลอกสินไซ ท.๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.
ให้ตามหานางสุ
๓/๕ ป.๓/๘
มณฑา

ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔
๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
๒

๒

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ลำดับที่
บทที่
๘

หน่วยกำรเรียนรู้
สินไซ

บทที่ ๙ ด่ำนยักษ์กุมภัณฑ์

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ ป.๓/๕ ป.
๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔
๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๑.๑
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ ป.๓/๕ ป.
๓/๘
ท.๒.๑ ป.๓/๑ ๓/๒
๓/๓ ๓/๔ ๓/๕
๓/๖
ท.๓.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖
ท.๔.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔
๓/๕ ๓/๖
ท.๕.๑ ป.๓/๑ ๓/
๒ ๓/๓ ๓/๔ ๓/
๕ ๓/๖

๑.อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มี
มารยาทในการอ่าน
๒.อ่านในใจ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม
สรุปข้อคดจับใจความสาคัญ
คุณธรรมจากเรื่องที่อ่านได้
๓.อ่านเขียนตามคาบอกคายาก
ข้อความสานวนภาษา
๔.อ่านเขียนเครื่องหมายวรรคตอน
ใช้กับข้อความกลุ่มคา และประโยค
ได้ถูกต้อง
๕.เขียนแสดงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านได้
๖.อ่านเขียนกาพย์ได้ถูกต้อง
๑.อ่านออกเสียง ปฏิบัติตนในการ
อ่านได้ถูกต้อง มารยาทในการอ่าน
๒.อ่านในใจตามหลักการอ่าน ตั้ง
คาถาม ตอบคาถาม สรุปข้อความ
ใจความสาคัญ คุณธรรมจากเรื่องที่
อ่านได้
๓.อ่าน เขียนคายาก สานวนไทย
๔.แต่งประโยค ยกตัวอย่างคากริยา
ชนิดต่างๆได้ถูกต้อง
๕.แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่
อ่านได้
๖.อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
๒

๓

คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านได้อย่างหลากหลาย
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารโดยใช้
คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู ตั้งคาถามและตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผลมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้สานวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๕/๑
ป.๕/๑
ป.๕/๑
ป.๕/๑
ป.๕/๑

ป.๕/๒
ป.๕/๒
ป.๕/๒
ป.๕/๒
ป.๕/๒

ป.๕/๓
ป.๕/๓
ป.๕/๓
ป.๕/๓
ป.๕/๓

ป.๕/๔
ป.๕/๔
ป.๕/๔
ป.๕/๔
ป.๕/๔

ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ป.๕/๘ ป.๕/๙
ป.๕/๕ ป.๕/๖
ป.๕/๕
ป.๕/๕ ป.๕/๖

ลำดับที่
๑

๒

๓

๔

๕
๖
๗

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
สำระสำคัญ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
เวลำ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
สินไซเดินดง (เรื่องย่อด่านทั้ง๙) ท ๑.๑
๒
ป.๕/๑ ป.๕/๓ ป.๕/๕ ป.๕/๗
ป.๕/๘
ท ๒.๑
ป. ๕/๓ ป. ๕/๙
สรุปเรื่องย่อ ด่านพญาช้าง
ท ๓.๑
๑
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๕
ท ๒.๑
ป. ๕/๔ ป.๕/๙
คาศัพท์ สะกดคาภาษาถิ่น
ท ๑.๑
๒
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๘
ท ๒.๑
ป.๕/๒ ป.๕/๙
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
ท ๑.๑
(๖)
- อ่านในใจ เรียงลาดับเหตุการณ์ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๕
๑
ตามเนื้อเรื่อง
ป.๕/๗
-อ่านออกเสียง ตั้งคาถาม – ตอบ ป.๕/๘
๒
คาถามจากเนื้อเรื่อง
ท ๔.๑
-การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
ป.๕/๑ ป.๕/๓ ป.๕/๗
๒
-วิเคราะห์ตัวละคร
ท ๕.๑
๑
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๔
การแสดงบทบาทสมมุติ
ท ๕.๑
๓
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔
การจัดนิทรรศการ
ท ๓.๑
๒
ป.๕/๔ ป.๕/๕
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
๑
รวม
๑๗

หมำยเหตุ

คำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
คาที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ภาษาถิ่น
เถิง
นที
โยชน์
สวาด
ผ่อ
คุงคา
ฮอด
ซล
เซา
เซิญ
หมากไม้
เกี้ยง
เวอ
นาว
ภูวนาถ
น้าว
ฮัก
หัตถี
ไพร
ปฐพี

ความหมาย
ถึง
สายน้ า
ระยะทาง
รัก
พบ เห็น
แม่น้ า
ถึง
สายน้ า
พัก
เชิญ
ผลไม้
ส้ม
มะงัว่
มะนาว
พระเจ้าแผ่นดิน
ดึง
รัก
ช้าง
ป่ า
แผ่นดิน

คาที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ภาษาถิ่น
ถ่าว
เผือกสาร
ไผ
กลาย
ภูมี
เนา
ตันหน้า
ข้อย
เทื่อนี้
จังไฮ
ฮ้อง
เมี้ยน
กระบอง
เฮา
คันธชาติ
กฤษณา
หอมเฮ่งเฮ้า
ประดับดอกดั้ว
ยอมความ
ด่วนหนี

ความหมาย
ล้มระเนระนาด
ช้างเผือก
ใคร
จากไป ผ่านไป
พระเจ้าแผ่นดิน
อาศัยอยู่
ขัดขวาง
ข้าพเจ้า
ครั้งนี้
จัญไร
ร้อง
เก็บ
เป็ นอาวุธของยักษ์
เรา
กลิ่นหอม
ไม้หอม
หอมเร่ งเร้า หอมมาก
ประดับด้วยดอกไม้
ยอมแพ้
รี บหนีไป

คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย หลักสู ตรสิ นไซ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑
เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง
รหัสวิชำ ท.๑๑๑๐๒
******************
อ่านและบอกความหมายของคาคล้องจอง และข้อความที่ประกอบคาพื้นฐาน ภาษาถิ่น
อีสาน อ่านจับใจความ มารยาทการเขียน และปฏิบตั ิตามคาสั่งง่าย ๆ การแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากการเรี ยน การพูดสื่ อสาร และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มารยาทการฟัง การดูและ
การพูด

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑

ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๘
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔
ป.๑/๑ ป.๑/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนภาพความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ
ตอน เมืองเป็งจาล
K:- ลักษณะภาษาถิ่น
P:- บอกความหมายและ

K:- หลักการอ่านในใจ/

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ผันอักษรได้
ถูกต้อง

- การนาเสนอผลงาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ

A:- เห็นคุณค่าของ

P:- ทักษะการตอบคาถาม

ภาษาถิ่น

สรุ ปข้อคิดคุณธรรม
ที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน

K:- หลักการอ่านคา

K:- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น

ใช้ภาษาถิ่น

อ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว

P:- ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น

- ทักษะการนาเสนอผลงานและ
การ
แสดงบทบาทสมมุติ

A:- มีมารยาทในการอ่าน

กำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

P:- ทักษะการอ่านคา

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ทักษะการผัน
อักษรได้

กำรอ่ำน

A:- มารยาทการพูดและการฟัง

หลักภำษำไทย

สิ นไซ

A:- มีมารยาทใน

K:- ลักษณะของสุภาษิต

การอ่าน

อีสาน

กำรเขียน
วรรณคดีและ
วรรณกรรม

K:- การเขียนแต่งประโยค

สื่ อสารได้ถูกต้อง
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนแต่งประโยค
สื่ อสารได้ถูกต้อง
A:- มีมารยาทในการเขียน

P:- บอกความหมายของ

สุ ภาษิต
A:- เห็นคุณค่าความงาม

ของสุภาษิตอีสาน
K:- การเขียนเรื่ องจากภาพ
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนเรื่ องจากภาพ
A:- มีมารยาทในการเขียน

K:- การวิเคราะห์คุณค่า ของนิทาน

พื้นบ้าน
P:- กระบวนการวิเคราะห์คุณค่า

ของนิทานพื้นบ้าน
A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม

พื้นบ้าน

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑
ลำดับที่

หน่ วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
บทที่ ๑ เมืองเป็ งจาล
ท.๑.๑
๑. อ่านพยัญชนะและสระ
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ๒. การอ่านสะกดคาและแจกลูก
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๓. การอ่านคาและประโยค
๔. คัดคา
บทที่ เมืองอโนราช
ท.๑.๑
๑. การอ่านคาและบอก
๒
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ความหมาย
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๒. อ่านประโยคและข้อความ
๓. อ่านบทร้อยกรอง
บทที่ พญายักษ์กุมภัณฑ์ ท.๑.๑
๑. การอ่านเขียนและบอก
๓
อุม้ นางสุ มณฑาไป ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ความหมายคา
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๒. อ่านเรื่ องจับใจความ
๓. อ่านบทร้อยกรอง
บทที่ พระยากุศราชออก ท.๑.๑
๑. การอ่านเขียนและบอก
๔
บวชตามหาสุ มณฑา ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ความหมายคา
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๒. อ่านเรื่ องจับใจความ
๓. พูดประโยค
บทที่ กาเนิดกุมาร
ท.๑.๑
๑. การอ่านเขียนและบอก
๕
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ความหมายคา
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๒. อ่านเรื่ องตอบคาถามเล่าเรื่ อง
ที่อ่าน
๓. อ่านเขียนคาคล้องจอง
บทที่ ๖ ถูกขับออกจากเมือง ท.๑.๑
๑. การอ่านเขียนและบอก
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ความหมายคา
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๒. อ่านและเขียนคา
๓. อ่านบทร้อยกรอง

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
๒

๒

๒

๒

๒

๒

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑
ลำดับที่
บทที่
๗

บทที่
๘

หน่ วยกำรเรียนรู้
หกกุมารหลอกสิ น
ไซให้ตามหานางสุ
มณฑา
สิ นไซ

มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ท.๑.๑
๑. การอ่านเรื่ อง ตอบคาถาม
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ๒.ฝึ กอ่านสะกดคาและแจกลูก
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๓. วาดภาพและเขียนบรรยาย
ประกอบภาพ
ท.๑.๑
๑. อ่านสรุ ปเรื่ องราวที่อ่าน
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/ ๒. คัดลายมือ
๓ ป.๑/๕ ป.๑/๘ ๓.วาดภาพและเขียนบรรยาย
๔. แต่งประโยค
๕.แสดงบทบาทสมมติ

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
๒

๒

คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย หลักสู ตรสิ นไซ ชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 2
เวลำเรียน 20 ชั่วโมง
รหัสวิชำ ท.11102
******************
อ่านและบอกความหมายของคาคล้องจอง และข้อความที่ประกอบคาพื้นฐาน ภาษาถิ่นอีสาน อ่านจับ
ใจความ มารยาทการเขียน และปฏิบตั ิตามคาสั่งง่าย ๆ การแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกจากการเรี ยน การพูด
สื่ อสาร และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มารยาทการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วดั
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1
ป.2/1

ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2
ป.2/2

ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/8
ป.2/3
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
ป.2/3 ป.2/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แผนภาพความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ
ตอน สินไซเดินดง
K:- ลักษณะภาษาถิ่น
P:- บอกความหมายและ

K:- หลักการอ่านในใจ/

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ผันอักษรได้
ถูกต้อง

- การนาเสนอผลงาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ

A:- เห็นคุณค่าของ

P:- ทักษะการตอบคาถาม

ภาษาถิ่น

สรุ ปข้อคิดคุณธรรม
ที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน

K:- หลักการอ่านคา

K:- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น

ใช้ภาษาถิ่น

อ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว

P:- ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น

- ทักษะการนาเสนอผลงานและ
การ
แสดงบทบาทสมมุติ

A:- มีมารยาทในการอ่าน

กำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

P:- ทักษะการอ่านคา

ได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด
- ทักษะการผัน
อักษรได้

A:- มารยาทการพูดและการฟัง

กำรอ่ำน
หลักภำษำไทย

สิ นไซ

A:- มีมารยาทใน

K:- ลักษณะของสุภาษิต

การอ่าน

อีสาน

กำรเขียน
วรรณคดีและ
วรรณกรรม

K:- การเขียนแต่งประโยค

สื่ อสารได้ถูกต้อง
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนแต่งประโยค
สื่ อสารได้ถูกต้อง
A:- มีมารยาทในการเขียน

P:- บอกความหมายของ

สุ ภาษิต
A:- เห็นคุณค่าความงาม

ของสุภาษิตอีสาน
K:- การเขียนเรื่ องจากภาพ
P:- การพัฒนาทักษะกระบวน

การเขียนเรื่ องจากภาพ
A:- มีมารยาทในการเขียน

K:- การวิเคราะห์คุณค่า ของนิทาน

พื้นบ้าน
P:- กระบวนการวิเคราะห์คุณค่า

ของนิทานพื้นบ้าน
A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม

พื้นบ้าน

ลำดับที่
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
เมืองเป็ งจาล
ท.1.1
1. อ่านพยัญชนะและสระ
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 2. การอ่านสะกดคาและแจกลูก
ป.2/5 ป.2/8
3. การอ่านคาและประโยค
4. คัดคา
เมืองอโนราช
ท.1.1
1. การอ่านคาและบอก
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ความหมาย
ป.2/5 ป.2/8
2. อ่านประโยคและข้อความ
3. อ่านบทร้อยกรอง
พญายักษ์กุมภัณฑ์ ท.1.1
1. การอ่านเขียนและบอก
อุม้ นางสุ มณฑาไป ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ความหมายคา
ป.2/5 ป.2/8
2. อ่านเรื่ องจับใจความ
3. อ่านบทร้อยกรอง
พระยากุศราชออก ท.1.1
1. การอ่านเขียนและบอก
บวชตามหาสุ มณฑา ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ความหมายคา
ป.2/5 ป.2/8
2. อ่านเรื่ องจับใจความ
3. พูดประโยค
กาเนิดกุมาร
ท.1.1
1. การอ่านเขียนและบอก
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ความหมายคา
ป.2/5 ป.2/8
2. อ่านเรื่ องตอบคาถามเล่าเรื่ อง
ที่อ่าน
3. อ่านเขียนคาคล้องจอง
ถูกขับออกจากเมือง ท.1.1
1. การอ่านเขียนและบอก
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ความหมายคา
ป.2/5 ป.2/8
2. อ่านและเขียนคา
3. อ่านบทร้อยกรอง

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
2

2

2

2

2

2

ลำดับที่

หน่ วยกำรเรียนรู้

บทที่ 7 หกกุมารหลอกสิ น
ไซให้ตามหานางสุ
มณฑา
บทที่ 8 สิ นไซ

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 2
มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ท.1.1
1. การอ่านเรื่ อง ตอบคาถาม
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 2.ฝึ กอ่านสะกดคาและแจกลูก
ป.2/5 ป.2/8
3. วาดภาพและเขียนบรรยาย
ประกอบภาพ
ท.1.1
1. อ่านสรุ ปเรื่ องราวที่อ่าน
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 2. คัดลายมือ
ป.2/5 ป.2/8
3.วาดภาพและเขียนบรรยาย
4. แต่งประโยค
5.แสดงบทบาทสมมติ

เวลำ หมำยเหตุ
(ชั่วโมง)
2

2

คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สินไซ (ด่ำนงูซวง) เวลำรวม ๑๗ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวน
จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กาหนดและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อ่านหนังสือ
ที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน
สื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถามและตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่างๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา บอกความหมาย
ของสานวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม
อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ป.๔/๑
ป.๔/๑
ป.๔/๑
ป.๔/๑
ป.๔/๑

ป.๔/๒
ป.๔/๒
ป.๔/๒
ป.๔/๒
ป.๔/๒

ป.๔/๓
ป.๔/๓
ป.๔/๓
ป.๔/๓
ป.๔/๓

ป.๔/๔
ป.๔/๔
ป.๔/๔
ป.๔/๔
ป.๔/๔

ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ ป.๔/๙
ป.๔/๕ ป.๔/๖
ป.๔/๕
ป.๔/๕ ป.๔/๖

กำหนดกำรสอน
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนงูซวง)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ลำดับที่
๑

๒
๓

๔

๕
๖
๗

สำระสำคัญ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สินไซเดินดง (เรื่องย่อด่านทั้ง๙) ท ๑.๑
ป.๔/๑ ป.๔/๓ ป.๔/๕ ป.๔/๗
ป.๔/๘
ท ๒/๑
ป.๔/๓ ป.๔/๘
สรุปเรื่องย่อด่านงูซวง
ท ๓.๑
ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๖
คาศัพท์สะกดคาภาษาถิ่น
ท ๑.๑
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๘
ท ๒.๑
ป.๔/๒ ป.๔/๘
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
ท ๑.๑
- อ่านในใจ เรียงลาดับเหตุการณ์ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๖
ตามเนื้อเรื่อง
ท ๔.๑
-อ่านออกเสียง ตั้งคาถาม – ตอบ ป.๔/๑ ป.๔/๓ ป.๔/๖ ป.๔/๗
คาถามจากเนื้อเรื่อง
ป.๔/๘
-การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
ท ๕.๑
-วิเคราะห์ตัวละคร
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔
การแสดงบทบาทสมมุติ
ท ๕.๑
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔
การจัดนิทรรศการ
ท ๓.๑
ป.๔/๕ ป.๔/๖
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวม

เวลำ
(ชั่วโมง)
๒

๑
๒

(๖)
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑
๑๗

หมำยเหตุ

คำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ (ด่ ำนงูซวง)
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔
คำที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ภำษำถิ่น
ซ้าง
ฮ้อน
ฮอด
ฮ้อง
หลิงเห็น
นกข่อเค้า
ฮัง
ถืก
ฮ้าย
ม้าง
ฮู้
บ่
ตื่ม
มอดเมี้ยน
น้าว

ควำมหมำย
ช้าง
ร้อน
ถึง
ร้อง
มองเห็น
นกเค้า
รัง
ถูก
ร้าย
ทาลาย
รู้
ไม่
เพิ่ม แถม
ตาย
ดึง

คำที่
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ภำษำถิ่น
ม้ม
สะเภา
นีระมิต
บาคานท้าว
เฮวแฮง
ฟ่ ง
คอน
สวบ
เผด
ก้ า
ฮัก
เฮียก
คะนิง
อ่วย

ควำมหมำย
พ้น
เรื อสาเภา
เนรมิต
ชายหนุ่ม
เรี่ ยวแรง
กระเด็น
รัง
งับ กิน
ผีเปรต
ฝ่ าย ด้าน
รัก
เรี ยก
คิดถึง
หัน

คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่ วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สิ นไซ (มหำสงครำม) เวลำรวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิ บายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่
เป็ นโวหาร อ่านเรื่ องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน อ่านหนังสื อที่มีคุณค่าอย่าง
สม่ าเสมอและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ อ่าน มี มารยาทในการอ่าน เขียนสื่ อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่ องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พฒั นางานเขียน เขียนย่อความจาก
เรื่ องที่อ่าน พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟั ง
การดู และการพูด แสดงความคิ ดเห็ นจากวรรณคดี หรื อวรรณกรรมที่ อ่าน เล่ า หรื อถ่ า ยทอดนิ ท านพื้ นบ้า น
ท้องถิ่ นตนเองและนิ ทานพื้นบ้านของท้องถิ่ นอื่ นได้อย่างหลากหลาย ใช้สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุ ภาษิต
วิเคราะห์ ประเมินค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมพื้นบ้าน อธิ บายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง ท่องจาบทอาขยานที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๓.๓ - ม.๑/๑/๒/๓/๖
ท ๔.๔- ม.๑/๑/๒/๓
ท ๕.๑- ม.๑/๑/๒/๓/๔
รวม ๒๓ ตัวชี้วดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนภาพความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ
ตอน มหาสงคราม
K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
K: - ลักษณะภาษาถิ่น
K: -หลักการอ่าน
- การนาเสนอผลงาน
P: - บอกความหมายและ
จับใจความสาคัญ
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น
ใช้ภาษาถิ่น
P: -ทักษะการอ่าน
- ทักษะการนาเสนอผลงาน
A: - เห็นคุณค่าของ
จับใจความสาคัญ
ภาษาถิ่น
A: - มารยาทการพูด
A: - มีมารยาทในการอ่าน
K: - การแสดงผลงาน
P: - จัดแสดงผลงานและ
K: -หลักการอ่าน ในใจ/
จัดการแสดงละคร
กำร ง กำรดู
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - ภาคภูมิใจใน
ละกำร ูด
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
กำรอ่ำน
ผลงาน
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน
หลักภำษำไทย

สินไซ

K: - การเขียนเล่าประสบการณ์
P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ

เขียน

กำรเ ียน
วรร คดี ละ
วรร กรรม

A: - มารยาทในการเขียน
K: - การเขียนบทละคร
P: - ทักษะกระบวนเการเขียน
บทละคร
A: - มารยาทในการเขียน

K: - การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน
พื้นบ้าน
P: - กระบวนการวิเคราะห์คุณค่าของ
นิทานพื้นบ้าน
A: - เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบ้าน

K: - ลักษณะโคลงสาร
P: - การแต่งโคลงสาร
A: - เห็นคุณค่าความงามของ
โคลงสาร

K: - ลักษณะสุภาษิตอีสาน
P: - บอกความหมายของสุภาษิต
A: - เห็นคุณค่าความงามสุภาษิตอีสาน

ลำดับที่
๑

๒

๓
๔
๕
๖
๗

๘

๙

๑๐

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำน นื้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ ตอนมหำสงครำม ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑
สำระสำคัญ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
เวลำ
หมำยเหตุ
ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง)
การอ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว/
ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ร้อยกรอง
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓
การอ่านจับใจความสาคัญ
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ลักษณะภาษาถิ่น
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
ลักษณะคาประพันธ์โคลงสาร
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
สุ ภาษิตอีสาน
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๒
วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕
๒
พื้นบ้าน
ท.๓.๑-ม.๑-๓
การพูดแสดงความคิดเห็น
ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕
๑
ท๑.๑- ๑/๖
ท.๔.๑/๓
การเขียนเล่าประสบการณ์
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๑
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
การเขียนบทละคร
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๒
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
การแสดงผลงาน
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
รวม
๑๒

คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่ วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สิ นไซ (ตอนสิ นไซขึน้ ครองรำชย์ ) เวลำรวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ ๒
อ่านออกเสี ยงบทร้ อยแก้วและบทร้ อยกรองได้ถูกต้อง อธิ บายความหมายของคา ประโยค
และข้อความที่เป็ นโวหาร อ่านเรื่ องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน อ่าน
หนังสื อที่มีคุณค่าอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน
เขียนสื่ อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่ องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พฒั นางานเขียน เขีย นย่อความจากเรื่ องที่อ่าน พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด แสดงความคิดเห็น
จากวรรณคดี หรื อวรรณกรรมที่ อ่า น เล่ า หรื อถ่ า ยทอดนิ ท านพื้นบ้า นท้องถิ่ นตนเองและนิ ท าน
พื้ น บ้า นของท้อ งถิ่ น อื่ นได้อ ย่า งหลากหลาย ใช้ส านวนที่ เ ป็ นค าพัง เพยและสุ ภ าษิ ต วิเ คราะห์
ประเมินค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมพื้นบ้าน อธิ บายคุ ณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน
นาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง ท่องจาบทอาขยานที่ กาหนด และบทร้ อยกรองที่ มีคุณค่าตามความ
สนใจ
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๓.๓ - ม.๑/๑/๒/๓/๖
ท ๔.๔- ม.๑/๑/๒/๓
ท ๕.๑- ม.๑/๑/๒/๓/๔
รวม ๒๓ ตัวชี้วดั

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษไทย ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๒
แผนภำพควำมสัมพันธ์ ของหน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน สินไซ
ตอนสินไซขึน้ ครองรำชย์
K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
K: -หลักการอ่าน
จับใจความสาคัญ
P: -ทักษะการอ่าน
จับใจความสาคัญ
A: - มีมารยาทในการอ่าน
K: -หลักการอ่าน ในใจ/
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน
K: - การเขียนเล่าประสบการณ์

P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ
เขียน

กำรอ่ำน

- การนาเสนอผลงาน
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น
- ทักษะการนาเสนอผลงาน
A: - มารยาทการพูด

P: - ทักษะกระบวนการทาหนังสือ
เล่มเล็ก
A: - ภาคภูมิใจในผลงาน

K: -การแสดงผลงาน
P: - จัดแสดงผลงาน
หนังสือเล่มเล็ก
A: - ภาคภูมิใจใน
ผลงาน

กำร ง กำรดู
และกำรพูด

สินไซ
กำรเขียน
วรร คดีและ
วรร กรรม

A: - มารยาทในการเขียน
K: - การทาหนังสือเล่มเล็ก

K: -ลักษณะภาษาถิ่น
P: - บอกความหมายและ
ใช้ภาษาถิ่น
A: - เห็นคุณค่าของ
ภาษาถิ่น

K: - การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน
พืน้ บ้าน
P: - กระบวนการวิเคราะห์คุณค่าของ
นิทานพืน้ บ้าน
A: - เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบ้าน

หลักภำษำไทย

K: - ลักษณะโคลงสาร
P: - การแต่งโคลงสาร
A: - เห็นคุณค่าความงามของ
โคลงสาร

K: - ลักษณะสุภาษิตอีสาน
P: - บอกความหมายของสุภาษิต
A: - เห็นคุณค่าความงามสุภาษิตอีสาน

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ ตอน สิ นไซขึน้ ครองรำชย์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๒
ลำดับที่
สำระสำคัญ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
เวลำ
หมำยเหตุ
ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง)
๑
การอ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว/
ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ร้อยกรอง
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓
๒
การอ่านจับใจความสาคัญ
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
๓
ลักษณะภาษาถิ่น
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
๔
ลักษณะคาประพันธ์โคลงสาร
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
๕
สุ ภาษิตอีสาน
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๒
๖
วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕
๒
พื้นบ้าน
ท.๓.๑-ม.๑-๓
๗
การพูดแสดงความคิดเห็น
ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕
๑
ท๑.๑- ๑/๖
ท.๔.๑/๓
๘
การเขียนเล่าประสบการณ์
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๑
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
๙
การเขียนทาหนังสื อเล่มเล็ก
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๒
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
๑๐
การแสดงผลงาน
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
รวม
๑๒

คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่ วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สิ นไซ (ตอนกุมภัณฑ์ คืนชี พ) เวลำรวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิ บายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่
เป็ นโวหาร อ่านเรื่ องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน อ่านหนังสื อที่มีคุณค่าอย่าง
สม่ าเสมอและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ อ่าน มี มารยาทในการอ่าน เขียนสื่ อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่ องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พฒั นางานเขียน เขียนย่อความจาก
เรื่ องที่อ่าน พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟั ง
การดู และการพูด แสดงความคิ ดเห็ นจากวรรณคดี หรื อวรรณกรรมที่ อ่าน เล่ า หรื อถ่ า ยทอดนิ ท านพื้ นบ้า น
ท้องถิ่ นตนเองและนิ ทานพื้นบ้านของท้องถิ่ นอื่ นได้อย่างหลากหลาย ใช้สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุ ภาษิต
วิเคราะห์ ประเมินค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมพื้นบ้าน อธิ บายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง ท่องจาบทอาขยานที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๑.๑ – ม.๑/๑/๒/๓/๔/๕/๙
ท ๓.๓ - ม.๑/๑/๒/๓/๖
ท ๔.๔- ม.๑/๑/๒/๓
ท ๕.๑- ม.๑/๑/๒/๓/๔
รวม ๒๓ ตัวชี้วดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนภาพความสัมพันธ์ของ หน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ
ตอน กุมภัณฑ์คืนชีพ
K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
K: -หลักการอ่าน
จับใจความสาคัญ
P: -ทักษะการอ่าน
จับใจความสาคัญ
A: - มีมารยาทในการอ่าน
K: -หลักการอ่าน ในใจ/
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน

กำรอ่ำน

- การนาเสนอผลงาน
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น
- ทักษะการนาเสนอผลงาน
A: - มารยาทการพูด

K: -ลักษณะภาษาถิ่น
P: - บอกความหมายและ
ใช้ภาษาถิ่น
A: - เห็นคุณค่าของ
ภาษาถิ่น

กำร ง กำรดู
ละกำรพูด

สินไซ

หลักภำษำไทย

K: -การแสดงผลงาน
P: - จัดแสดงผลงานและ
เล่านิทานประกอบ
การแสดงละคร
A: - ภาคภูมิใจใน
ผลงาน

K: - การเขียนเล่าประสบการณ์
P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ

กำรเ ียน

เขียน

วรรณคดี ละ
วรรณกรรม

A: - มารยาทในการเขียน
K: - การเล่านิทานประกอบ
การแสดง
P: - ทักษะกระบวนการเล่านิทาน

A: - ภาคภูมิใจในผลงาน

K: - การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน
พืน้ บ้าน
P: - กระบวนการวิเคราะห์คุณค่าของ
นิทานพืน้ บ้าน
A: - เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบ้าน

K: - ลักษณะโคลงสาร
P: - การแต่งโคลงสาร
A: - เห็นคุณค่าความงามของ
โคลงสาร

K: - ลักษณะสุภาษิตอีสาน
P: - บอกความหมายของสุภาษิต
A: - เห็นคุณค่าความงามสุภาษิตอีสาน

กำหนดกำรสอน
หน่ วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้ บ้ ำน เรื่อง สิ นไซ ตอนกุมภัณฑ์ คืนชี พ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓
ลำดับที่
สำระสำคัญ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
เวลำ
หมำยเหตุ
ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง)
๑
การอ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว/
ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ร้อยกรอง
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓
๒
การอ่านจับใจความสาคัญ
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
๓
ลักษณะภาษาถิ่น
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
๔
ลักษณะคาประพันธ์โคลงสาร
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๑
๕
สุ ภาษิตอีสาน
ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖
๒
๖
วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕
๒
พื้นบ้าน
ท.๓.๑-ม.๑-๓
๗
การพูดแสดงความคิดเห็น
ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕
๑
ท๑.๑- ๑/๖
ท.๔.๑/๓
8
การเขียนเล่าประสบการณ์
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๑
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
๙
การเขียนทาหนังสื อเล่มเล็ก
ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙
๒
ท ๓.๑ ม.๑/๒
ท ๔.๑ ม.๑/๓
๑๐
การแสดงผลงาน
ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔
๑
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓
รวม
๑๑

หลักสู ตรท้ องถิ่นวรรณกรรมสิ นไซ
๑. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีนโยบายคือส่ งเสริ มให้สถาบันการศึกษาหรื อ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาสาระของหลักสู ตร ให้มีสภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาหลักสู ตร รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถดารงชี วติ อยูใ่ นชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีความสุ ข สามารถไว้ซ่ ึ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวดาเนินการของหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานศึกษาจะต้อง
จัดการเรี ยนการสอน โดยปรับรายละเอียดเนื้ อหาของแต่ละกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นจัดทาเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดในการสร้างสรรค์งาน เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล และกระบวนการกลุ่ม โดยการผสมผสานทั้งที่เป็ นความรู ้และการปฏิบตั ิจริ ง
นิทานพื้นบ้านเรื่ อง “ สิ นไซ “ หรื อ สังข์สินไชย เป็ นภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมอันเป็ น
มรดกตกทอดที่สาคัญอย่างหนึ่งของแถบกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรม
ลาวได้มีการสื บทอดต่อกันมาและผสมรวมความคิดความศรัทธาเข้ากับพุทธศาสนาทาให้
มุขปาฐะ “สิ นไซ” กลายเป็ นความนิยมในยุคต่อมา โดยเฉพาะแถบภาคอีสานของไทยได้มีการ
ส่ งต่อสู่ รูปแบบศิลปกรรมในลักษณะต่างๆ ตามความนิยม นับแต่การเทศน์สินไซ หมอลาสิ นไซ
หนังประโมทัย ท่าฟ้ อนรา ท่วงทานองดนตรี และภาพกิจกรรมฝาผนัง
เทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวรรณกรรมสิ นไซ เพื่อนามาผลักดัน
ให้เด็กและเยาวชน สานึกรักท้องถิ่น สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่
ซื่อสั ตย์ กล้ าหาญเสี ยสละ กตัญญู และพอเพียง อันเป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวละครของ
วรรณกรรมสิ นไซ สร้างสิ นไซให้เป็ นตัวแทนของเมืองขอนแก่น ให้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม
ของตนเองที่มีอยูผ่ า่ นกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อนการทางาน
โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งสานักการศึกษาเป็ นผูด้ าเนิ นการเองและโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยน กิจกรรมที่ดาเนิ นการมาแล้วหรื อ
ผลสัมฤทธิ์ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดาเนิ นการจัดตั้งโครงการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
วรรณกรรมสิ นไซขึ้น เพื่อเป็ นจุดเก็บรวบรวมเรื่ องราวเกี่ยวกับความเป็ นมาและคุณค่าของสิ นไซ
ด้วยศิลปวัฒนธรรมอีสานเป็ นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่บรรพชนควรเป็ นผูร้ ่ วม
สื บสาน และส่ งต่อโดยเฉพาะวัฒนธรรมการดาเนินชี วติ ที่เป็ นแก่นแกนให้สังคมได้พบความสงบ

สุ ขร่ มเย็น นิทานพื้นบ้านเรื่ อง “สิ นไซ” หรื อ สังข์สินไช เป็ นภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ได้มีการสื บทอดและผสมรวมความคิดความเชื่อเข้ากับ
พุทธศาสนาทาให้ มุขปาฐะ “สิ นไซ”ได้รับความนิยมอย่างมาก “สิ นไซ”ชื่อนี้ หมายถึงผูช้ นะด้วย
ทรัพย์สินอันประเสริ ฐ และจะนาองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ สิ นไซ นามาเป็ นหลักสู ตรให้
นักเรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสานึกรักท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้“ เป็ นเมืองน่าอยู่
อย่างยัง่ ยืน ”ต่อไป

๒. สาระสาคัญของหลักสู ตร
สาระสาคัญของหลักสู ตรท้องถิ่นวรรณกรรมสิ นไซ ได้ให้กาหนดสาระเป็ น ๒ เรื่ อง
๒.๑ สาระในเรื่อง ให้สาระต่างๆมากมายดังนี้
๑. ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ทั้งบูแ๊ ละบุ๋น มีฝ่ายธรรมและอธรรม จบด้วยธรรมชนะ
อธรรม เชื่อฟังผูท้ รงคุณ
๒. รู ปแบบวรรณกรรมที่เป็ นแบบฉบับ ก่อนดาเนิ นเรื่ องด้วยการไหว้ครู และจบลงด้วยคา
เตือนสติให้เห็นคุณค่า “อันนี้คาสวัสดิ์แท้ไทเฮาจาจื่อ เฮ็ดถือข้อเจริ ญได้มงั่ มูล แท้แล้ว”
๓. การใช้ภาษาสละสลวย มีการใช้คาที่เป็ นภาษาพื้นบ้านโบราณ ภาษาบาลี ภาษาสัน
สกฤษ ถือเป็ นแบบของการใช้ภาษาถิ่นได้อย่างดี
๔. การปลูกฝังคุณธรรม ตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ องเต็มไปด้วยการปลูกฝังให้เกิดการรู ้จกั
บุญคุณของผูม้ ีคุณ ตอบแทนบุญคุณ ปลูกให้รู้จกั หน้าที่ ทาตามหน้าที่ กล้าหาญชาญชัยไม่ยอ่ ท้อ
๕. การช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กนั เมื่อสิ นไซปราบนาคได้ชยั ชนะแล้วก็ตรัสสอนให้
วรุ ณนาคผูเ้ ป็ นจอมนาคให้คอยสอดส่ องดูแลหมู่มวลบริ วารให้อยูด่ ีมีสุขอย่างทัว่ ถึงกัน
๖. การปกครองบ้านเมืองให้มนั่ คง สอนเปรี ยบเทียบการอยูร่ ่ วมกันให้ต่างพึ่งพาให้
ความสาคัญกันและกัน ประชาราษฎรทั้งหลายเปรี ยบได้กบั รากแก้วรากฝอยของต้นไม้ ฝูงเสนา
มนตรี หรื อผูบ้ ริ หารบ้านเมืองก็ให้เลือกเอาคนดีมีสติปัญญาเปรี ยบได้กบั ลาต้นของต้นไม้
ข้าราชการที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดีแล้ว เปรี ยบได้กบั กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ส่ วนสุ ดยอด
จอมขัตติยะปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงพสกนิกรก็เปรี ยบได้กบั ดอกใบอันสวยสดงดงามของ
ต้นไม้ แสดงความอุดมสมบูรณ์จนสวยสดงดงามอยูเ่ ป็ นสง่า ความมัน่ คงของแว่นแคว้น ย่อมมา
จากฐานของรัฐคือประชาชน บ้านเรื อนจักมัน่ คงแข็งแรงก็ยอ่ มมาจากฐานราก คือ ขาง ขื่อ แปร
อันเป็ นฐานรากที่มนั่ คงเช่นกัน
๗. การครองบ้านครองเรื อน เป็ นผูใ้ หญ่หากขาดศีลขาดธรรม เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้
ไม่คิดใส่ ใจคนอื่น หรื อไม่รู้จกั นาใจเขามาใส่ ใจเรา ย่อมก่อให้สังคมเกิดความเดือดร้อน ปั่ นป่ วน
ตรงกันข้ามหากผูน้ ามีศีลธรรม มีน้ าใจ สังคมก็จะร่ มเย็นเป็ นสุ ข

๘. การเชิดชูระบอบประชาธิ ปไตย การบริ หารจัดการปั ญหาบ้านเมืองยึดตามเสี ยงส่ วน
ใหญ่ เพราะคือประชาชนเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน “คองใดดูผิดแท้มุนตรี ต่อต้านอย่าให้ค่อยคิดคลี่มา้ ง
เอาก้ ากล่าวหลาย”
๙. การเตรี ยมพร้อมป้ องกันภัย ความเตรี ยมพร้อมของนายทหารและโยธา ต้องหมัน่
ฝึ กปรื อเหล่าทหารให้พร้อม จึงจะปลอดจากการถูกราวี “ขุนใดเสิ กเสิ นแท้ทาทอเค้าเครื่ อง ขุน
นั้นเสิ กช่างเว้นแดนท้าวท่านยา”
๑๐. การศึกษาปริ ยตั ิปฏิบตั ิและปฏิเวธ กล่าวถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง กล่าวถึงพระสงฆ์ มีการศึกษาพระธรรมวินยั ศึกทั้งคันถธุ ระ และวิปัสสนาธุ ระ ฉัน
อาหารเอกา สารวมอินทรี ย ์ เข้าใจในพระพุทธรรม นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คง
๑๑. การปลูกฝังสังคมแห่งความปรองดอง สามัคคี ปรองดอง นาสุ ขร่ มเย็นมาให้ สังคม
เป็ นผล ความแตกแยกนาความทุกข์เดือดร้อน รบราฆ่าฟั นมาเป็ นผลในที่สุด ต้องสร้างสะพาน
แห่งสายสัมพันธ์กนั
๑๒. สานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งเรื่ องได้พรรณนาป่ าเขา แม่น้ าลา
ธาร สรรพสัตว์นานาพันธุ์ แม้แต่การสู ้รบระหว่างสิ นไซกับยักษ์ก็ไม่รบในที่ที่มีธรรมอุดม
สมบูรณ์กลับเลี่ยงไปรบที่เขายุคนธรอันเป็ นเขาหัวโล้น อ่านแล้วทาให้เข้าใจการรักษาสภาพ
ธรรมชาติ รักในธรรมชาติ
๑๓. ตามหลังผูใ้ หญ่หมาไม่กดั ในเบื้องต้นยักษ์กุมภัณฑ์ไม่ยอมเชื่อฟังคาบอกเตือนของ
ท้าวเวสสุ วรรณจนนาไปสู่ สงคราม ครั้นภายหลังพระอินทร์ มาห้ามปรามยอมเชื่ อและปฏิบตั ิตาม
จึงเกิดสันติ เพราะเชื่ อฟังเจ้าโคตรหรื อผูใ้ หญ่
๑๔. เรี ยนรู ้และเข้าใจคุณสมบัติอุปนิสัยของบุคคลสาคัญในเรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
สิ นไซให้อรรถรสเชิงวรรณกรรมอย่างครบถ้วน มีความตื่นเต้น โลดโผน ปนเคล้าไปด้วยกิเลส
ตัณหา ราคะ มานะ ทิฏฐิ สงบ ร่ มเย็น มีรสทั้งทางโลกและทางธรรม ส่ วนดีได้นามาเป็ น
แบบอย่าง ส่ วนร้ายก็นามาเป็ นอุทธาหรณ์สอนใจ ทาให้เห็นว่าโลกเรามันก็เป็ นเช่นนั้นเอง
๒.๒ สาระของบุคคลในเรื่อง ทุกคนทุกตอนและทุกส่ วนประกอบ ย่อมมีส่วนทาให้เรื่ อง
เกิดจุดเด่น แต่จะเลือกกล่าวถึงเฉพาะบุคคลที่มีสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้
๑. สิ นไซ พระโพธิสัตว์ (ไม่มีปรากฏในนิบาต) แสดงอรรถธรรมชั้นเยีย่ ม
ทรงฤทธิ์ ดว้ ยแสนยานุภาพสุ ดพรรณนาได้
ทรงใช้อาวุธดาบธนูได้อย่างแคล่วคล่องแม่นยา
ความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพพการี
ความรักในเพื่อนพ้องน้องพี่ท้ งั ทวยราษฎร์
ความเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่ ผูท้ รงคุณธรรม
ทรงศิลปในการวาทะเจรจาความ

-

ครองความรักอย่างมัน่ คงมิแปรเปลี่ยน
ทรงคุณธรรมความดีมีศีลธรรมรอบรู้รอบด้าน
ความเคารพรักในระบอบประชาธิปไตย
๒. สั งข์ -

เนรมิตร่ างกายให้เป็ นไปได้สารพัดประโยชน์
ฉลาดรอบรู ้ในเชิงการใช้อาวุธได้อย่างรอบด้าน
สร้างขวัญและกาลังใจได้เยีย่ มในภาวะท้อแท้
ทรงคุณธรรมอิทธิบาท คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงั สา
ทรงคุณธรรมสาหรับผูค้ รองเรื อน คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
รู ้จกั กาลเทศะ รอคอยโอกาสไม่ววู่ าม
สงบ สุ ขมุ เยือกเย็น
๓. สี โห ทรงพลังมหาศาลสามารถง้างภูผาได้
กล้าหาญชาญชัยเป็ นเจ้าแห่ งพงไพร
เขี้ยวเล็บเฉี ยบคมยากจะหาสิ่ งเปรี ยบ
เสี ยงกัมปนาทสะท้านสะเทือนให้โลกถล่มทลายได้
ปั ดเป่ าปวงภัยจากหมู่มารได้เด็ดขาด
ทรงคุณธรรมของผูใ้ หญ่ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
ลมเป่ าภูผาให้ราบเรี ยบ เป่ าทะเลมหาสมุทรให้ขาดเป็ นช่วงๆ
ซื่ อสัตย์รักษาคามัน่ สัญญา
๔. พระยากุศราช - ทรงทศพิธราชธรรม คือ ทานะ ศีละ บริ จาคะ อาชวะ มัทวะ ตปะ
อักโกธะ อวิหิงส์ ขันตะ อวิโรธนะ
รักหมู่วงศาคนาญาติไม่เสื่ อมคลาย
รักความร่ วมมือ ปรองดอง สามัคคี
เคารพรักในระบอบประชาธิปไตย
๕. พระนางจันทา - จงรักภักดีพอ่ สวามีและราชบัลลังก์
รักลูก รักครอบครัว รักความถูกต้องเป็ นธรรม
ทรงขันติธรรมอย่างสู ง
ทรงเสี ยสละ มีมนุษยธรรมสู ง
๖. ยักษ์ กุมภัณฑ์ - ความกล้าหาญชาญชัย
บุคลิกเป็ นตัวของตัวเองสู ง
มีฤทธิ์ เดชหาใครเปรี ยบเทียบได้ในใต้หล้า

-

-

เด็ดเดี่ยว รักเดียว ใจเดียว
รักเพื่อนพ้องน้องพี่เผ่าพันธุ์
ต้นคดปลายตรง นับเป็ นแบบอย่างที่ดีในที่สุด
๗. พระนางสุ มนทา - เบญจกัลยาณี งามเป็ นเลิศ
รักเดียว ใจเดียว ไม่รังเกียจเดียดฉันแม้ต่างเผ่าพันธุ์
รักลูกรักเผ่าพันธุ์ ห่ วงหาอาลัยถึงตลอดเวลา
ซื่ อสัตย์ จริ งใจกับทุกคนตามฐานะ รู้จกั หน้าที่ ทาตามหน้าที่

๓. จุดมุ่งหมาย
หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ สาหรับนักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ได้มีกาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรไว้ดงั นี้
๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๓. วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ของวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๔. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวรรณกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่น
๕. รู้จกั เลือกสรรวรรณกรรมพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
๖. บอกข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๗. สรุ ปความสาคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๘. ร่ วมกันอนุรักษ์และสื บสานวรรณกรรมพื้นบ้านให้คงอยูส่ ื บไป

๔. หลักการของหลักสู ตรวรรณกรรมพืน้ บ้ านสิ นไซ
๑. เด็กและเยาวชน สานึกรักท้องถิ่นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ซื่อสัตย์ กล้าหาญ
กตัญญู และพอเพียงอันเป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนในสังกัดเทศบาลสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่ องราว เหตุการณ์
สาคัญ มีความภาคภูมิใจในความกล้าหาญความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์ ความเป็ นชาติไทย
เอกลักษณ์ ที่เป็ นอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของคนขอนแก่น
๓. พัฒนาความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ พัฒนาการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง การใฝ่ รู ้ รู ้จกั แสวงหาความรู ้ตามแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๔. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้ทอ้ งถิ่น

๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้าง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
๖. ความสามารถในการอ่ าน เป็ นความสามารถในการรับ รู้ เข้าใจ ใช้ประโยชน์จากการแปล
สาร ที่ผา่ นกระบวนการอ่าน การคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณแล้ว ตัดสิ นใจปรับประยุกต์ใช้อย่าง
มีคุณค่าต่อการดูแล พัฒนาตนเอง พัฒนางาน อาชีพ สังคมแวดล้อมได้อย่างเป็ นสุ ขลักษณะนิสัย และ
ใช้ประโยชน์จากการอ่านในทุกสถานการณ์ที่เผชิ ญได้อย่างสร้างสรรค์

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรท้องถิ่นวรรณกรรมสิ นไซ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์

๒. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. พึ่งตนเอง
๑๐. กตัญญูกตเวที
๑๑. มีสัมมาคารวะ
๑๒. มีความรับผิดชอบ

๗. เป้ าหมาย
๗.๑ ให้นกั เรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็ นมา วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่ องสิ นไซ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นไซกับการพัฒนา
เมืองขอนแก่น ลักษณะความเชื่อ ความศรัทธา ความหลากหลายของเชื้อชาติ คุณค่าของตัวละคร
ในวรรณกรรมสิ นไซ วิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอดีตกาล
๗.๒ ให้นกั เรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกิด
จิตสานึกร่ วม รักและหวงแหนสาธารณะสมบัติของท้องถิ่น
๗.๓ นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป มีแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อีสาน ที่สืบทอดเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๗.๔ นักเรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป มีความตระหนักในความเป็ นมาและคุณค่า
อุปนิสัยของตัวละครในวรรณกรรมสิ นไซ

๘. แนวการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
สาหรับนักเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
๒. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

๓. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และนาบุคคลใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
๔. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน
๖.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

๙. ความคาดหวังหลังการเรียนรู้
๙.๑ นักเรี ยนรู ้เรื่ องราวของของสิ นไซ และวรรณกรรมในท้องถิ่นของตนเอง
๙.๒ นักเรี ยนสามารถทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องราวของสิ นไซในแต่ละบั้นได้
๙.๓ นักเรี ยนสามารถนาเสนองานในรู ปแบบการแสดงละครบอกเล่าเรื่ องราวของสิ นไซ
ได้
๙.๔ นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามพิธีกรรม การปฏิบตั ิตน ตลอดจนเรื่ องราวในอดีตได้
๙.๕ นักเรี ยนเกิดจิตสานึกรักและหวงแหนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๑๐. โครงสร้ างเนือ้ หาและอัตราเวลาเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึง ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๓
เรื่องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

เนือ้ หา
เมืองเป็ งจาล
เมืองอโนราช
พญายักษ์กุมภัณฑ์อุม้ นางสุ มณฑาไป
พระยากุศราชออกบวชตามหาสุ มณฑา
กาเนิดกุมาร
ถูกขับออกจากเมือง
หกกุมารหลอกสิ นไซให้ตามหานางสุ มณฑา
สิ นไซ
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๖

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เรื่อง สิ นไซ (ด่ าน งู ซวง)
เรื่องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่

๑
๒
๓
๔

เรื่ องที่ ๕
เรื่ องที่ ๖
เรื่ องที่ ๗

เนือ้ หา
สิ นไซเดินดง (เรื่ องย่อด่านทั้งเก้า)
สรุ ปเรื่ องย่อด่านงูซวง
คาศัพท์ สะกดคาภาษาถิ่น
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
- อ่านในใจ เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามเนื้ อเรื่ อง
- อ่านออกเสี ยง ตั้งคาถาม-ตอบคาถาม จากเนื้อเรื่ อง
- การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
- วิเคราะห์ตวั ละคร
การแสดงบทบาทสมมุติ
การจัดนิทรรศการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
(๖)
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑
๑๗

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ เรื่อง สิ นไซ (ด่ าน พญาช้ าง)
เรื่องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่

๑
๒
๓
๔

เรื่ องที่ ๕
เรื่ องที่ ๖
เรื่ องที่ ๗

เนือ้ หา
สิ นไซเดินดง (เรื่ องย่อด่านทั้ง๙)
สรุ ปเรื่ องย่อ ด่านพญาช้าง
คาศัพท์ สะกดคาภาษาถิ่น
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
- อ่านในใจ เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามเนื้ อเรื่ อง
-อ่านออกเสี ยง ตั้งคาถาม – ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง
-การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
-วิเคราะห์ตวั ละคร
การแสดงบทบาทสมมุติ
การจัดนิทรรศการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
(๖)
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑
๑๗

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ เรื่อง สิ นไซ (ด่ านกุมภัณฑ์ )
เรื่องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่
เรื่ องที่

๑
๒
๓
๔

เรื่ องที่ ๕
เรื่ องที่ ๖
เรื่ องที่ ๗

เนือ้ หา
สิ นไซเดินดง (เรื่ องย่อด่านทั้ง๙)
สรุ ปเรื่ องย่อด่านกุมภัณฑ์
คาศัพท์สะกดคาภาษาถิ่น
ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน
- อ่านในใจ เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามเนื้ อเรื่ อง
-อ่านออกเสี ยง ตั้งคาถาม – ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง
-การใช้ภาษา (ผญา สานวน)
-วิเคราะห์ตวั ละคร
การแสดงบทบาทสมมุติ
การจัดนิทรรศการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
(๖)
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑
๑๗

มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ตอนมหาสงคราม)
เรื่องที่
เรื่ องที่ ๑
เรื่ องที่ ๒
เรื่ องที่ ๓
เรื่ องที่ ๔
เรื่ องที่ ๕

เนือ้ หา
ก่อนถึงตอนที่จะเรี ยน
เนื้อหาของเรื่ องโดยละเอียด
แบบฝึ กหัด
คาศัพท์ทา้ ยบท
ลักษณะคาประพันธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บังคับเหมือนโคลงสี่
สุ ภาพ
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
๑
๓
๑๒

มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ตอนสิ นไซขึ้นครองราชย์)
เรื่องที่
เรื่ องที่ ๑
เรื่ องที่ ๒
เรื่ องที่ ๓
เรื่ องที่ ๔
เรื่ องที่ ๕

เนือ้ หา
ก่อนถึงตอนที่จะเรี ยน
เนื้อหาของเรื่ องโดยละเอียด
แบบฝึ กหัด
คาศัพท์ทา้ ยบท
ลักษณะคาประพันธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บังคับเหมือนโคลงสี่
สุ ภาพ
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
๑
๓
๑๒

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ตอนกุมภัณฑ์คืนชีพ)
เรื่องที่
เรื่ องที่ ๑
เรื่ องที่ ๒
เรื่ องที่ ๓
เรื่ องที่ ๔
เรื่ องที่ ๕

เนือ้ หา
ก่อนถึงตอนที่จะเรี ยน
เนื้อหาของเรื่ องโดยละเอียด
แบบฝึ กหัด
คาศัพท์ทา้ ยบท
ลักษณะคาประพันธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บังคับเหมือน
โคลงสี่ สุภาพ
รวม

อัตราเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
๒
๑
๒
๑
๓
๑๒

๑๑. เวลาเรียน
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ สาหรับนักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ กาหนดเวลาเรี ยนจานวน ๑๒-๑๖
ชัว่ โมง สัปดาห์ละ ๒ ชัว่ โมง เป็ นเวลา ๘ สัปดาห์

๑๒. สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
ในการกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
สาหรับนักเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ประกอบด้วยสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
๑. หนังสื อและเอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
๔. ห้องสมุด
๕. วิทยากรท้องถิ่น
๖. แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านสิ นไซ
สาหรับนักเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ประกอบด้วย ๔ ส่ วน คือ วิธีการวัดเครื่ องมือ ผูป้ ระเมินและเกณฑ์ ดังนี้
วิธีการวัด
 การสังเกต
 การตรวจผลงาน
เครื่องมือ
 แบบบันทึกการสังเกต
 แบบตรวจบันทึกสาระการเรี ยนรู ้
 แบบประเมินผลงาน
 แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ ค่านิ ยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
 แบบวัดเจตคติ
ผู้ประเมิน
 ครู
 นักเรี ยน
 ผูป
้ กครอง

 เกณฑ์ การสังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต
๐ หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
๑ หมายถึง
ปานกลาง
๒ หมายถึง ดี
- แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
๑ หมายถึง ปฏิบตั ิหรื อแสดงคุณลักษณะนั้นเด่นชัด
๒ หมายถึง ปฏิบตั ิหรื อแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
๑ หมายถึง ปฏิบตั ิหรื อแสดงคุณลักษณะนั้นน้อย
 การตรวจผลงาน
- แบบตรวจบันทึกสาระการเรี ยนรู้
- แบบประเมินผลงาน
๐
หมายถึง
ไม่ปฏิบตั ิ
๑
หมายถึง ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน
๒
หมายถึง ปฏิบตั ิครบถ้วน
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
 แบบวัดเจตคติ
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายความว่า มีเจตคติในทางที่ดีอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายความว่า มีเจตคติในทางที่ดีอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายความว่า มีเจตคติในทางที่ดีอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายความว่า มีเจตคติในทางที่ดีอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายความว่า มีเจตคติในทางที่ดีอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด

