
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ป. ๖ 
 หน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง สินไซ   (ด่ำนกุมภัณฑ์)       เวลำรวม   ๑๗   ชั่วโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่   ๖  
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความ

ที่เป็นโวหาร อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มี

มารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ

แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการเขียน  ตั้งค าถามและ

ตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และ

การพูด แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน

พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ า

บทอาขยานทีก่ าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 

 

 ตัวช้ีวัด 
  ท ๑.๑    ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ ป.๖/๖  ป.๖/๗  ป.๖/๘ ป.๖/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖ 
 ท ๓.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕   
 ท ๔.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖ 
 ท ๕.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนกุมภัณฑ์) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
ล ำดับที่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

๑ สินไซเดินดง (เรื่องย่อด่านทั้ง๙) ท ๑.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๓ ป.๖/๔  ป.๖/๘ 
ท ๒.๑ 
ป. ๖/๓ ป.๖/๙ 

๒  

๒ สรุปเรื่องย่อด่านกุมภัณฑ์ ท ๒.๑ 
ป.๖/๕ ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ 
ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๖ 

๑  

๓ ค าศัพท์สะกดค าภาษาถ่ิน ท ๑.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ 
ป.๖/๒ ป.๖/๙ 

๒  

๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน 
- อ่านในใจ เรียงล าดับเหตุการณ์
ตามเนื้อเรื่อง 
-อ่านออกเสียง ตั้งค าถาม – ตอบ
ค าถามจากเนื้อเรื่อง 
-การใช้ภาษา (ผญา ส านวน) 
-วิเคราะห์ตัวละคร 

ท ๑.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๘ 
ท ๔.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๓ ป.๖/๖ ป.๖/๗  
ท ๕.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๔ 

(๖) 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

 

๕ การแสดงบทบาทสมมุติ ท ๕.๑ 
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ 

๓  

๖ การจัดนิทรรศการ ท ๓.๑ 
ป.๖/๔ ป.๖/๖ 

๒  

๗ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ๑  
รวม ๑๗  

 

 



                          

ค ำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนกุมภัณฑ์) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 

ค ำที่ ภำษำถิ่น ควำมหมำย ค ำที่ ภำษำถิ่น ควำมหมำย 
๑ ผัว สามี ๒๑ งัว วัว 
๒ ฮู้ รู้ ทราบ ๒๒ บางพ่วง บางพวก 
๓ ฮีบ รีบ ๒๓ กั้ง บัง 
๔ เมือ กลับ ๒๔ ตั๊วะ โกหก 
๕ ฮุ่ง สว่าง ๒๕ เคิก เสียเวลา 
๖ ไผ ใคร ๒๖ บ่ ไม่ 
๗ ฮอด ถึง ๒๗ เฮียม ฉัน 
๘ เฮา เรา ๒๘ ไพร ป่า 
๙ ยู่ อยู่ ๒๙ ลุกท่อน ลุกเถอะ 
๑๐ มื้อนี้ วันนี้ ๓๐ ฮ้องฮ่ าไห้ ร้องไห้คร่ าครวญ 
๑๑ ฮ้อน ร้อน ๓๑ พลาย ช้างตัวผู้ 
๑๒ เจ็บหัว ปวดศีรษะ ๓๒ สินธ ุ ม้า 
๑๓ ซ้อง ปิ่นปักผม ๓๓ เมี้ยน เก็บ 
๑๔ คึด คิด ๓๔ อ าอาย อับอาย 
๑๕ อ่วยหน้า หันหน้า ๓๕ วัสสา ปี,ฝน 
๑๖ ข่วง เขต ๓๖ ฮาม งาม,ราม 
๑๗ ภูวนาด,  ภูวนาถ กษัตริย์ ๓๗ หยิง ผู้หญิง 
๑๘ คีง ร่างกาย ๓๘ ผุ่น โน่น 
๑๙ ฮ้อง ร้อง ๓๙ ท่อนี้ เพียงเท่านี้ 
๒๐ ฮูป รูป ๔๐ ข้อย ข้าพเจ้า ,ฉัน 
 

 

 

 



 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  หลักสตูรสินไซ  ชัน้ประถมศึกษำปีที่  ๓ 

เวลำเรียน  ๒๐  ชั่วโมง  รหัสวิชำ  ท.๑๓๑๐๒ 
****************** 

 

    อ่านออกเสียงวรรณกรรมสินไซ ตอน สินไซเดินดง อ่านกาพย์ตามความสนใจ ท่องกาพย์วรรณกรรมสินไซ 
บทที่ชื่นชอบ อธิบายความหมายของค า , ข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถาม ล าดับเหตุการณ์ สรุปข้อคิด 
คุณธรรมจากเรื่องที่อ่าน รักการอ่าน มีมารยาทการอ่าน คัดลายมือ เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ เขียนสะกดค า แต่งประโยคง่ายๆ เลือกใช้ภาษาไทย และภาษาถ่ิน ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   ใช้กระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพ่ือให้เกิดความรู้ 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 ตัวบ่งชี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

การฟัง การดู
และการพูด 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
แผนภำพควำมสัมพันธข์องหน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน สินไซ 

ตอน  ด่ำนงูซวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สินไซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K:- ลกัษณะภาษาถ่ิน 
 

P:- บอกความหมายและ 
       ใชภ้าษาถ่ิน 
 

A:- เห็นคุณค่าของ 
        ภาษาถ่ิน 
 

K:- หลกัการพดูแสดงความคิดเห็น 

 - การน าเสนอผลงาน 

    -  การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

P:- ทกัษะการพดูแสดงความคิดเห็น 

- ทกัษะการน าเสนอผลงานและ
การ 
   แสดงบทบาทสมมุติ 
 

A:- มารยาทการพดูและการฟัง 

K:- หลกัการอ่านในใจ/ 
         อ่านออกเสียงร้อยแกว้ 

  

P:- ทกัษะการตอบค าถาม 

        สรุปขอ้คิดคุณธรรม 

        ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 
 

A:- มีมารยาทในการอ่าน 

K:- หลกัการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

 - ผนัอกัษรได ้

    ถูกตอ้ง 
 

P:- ทกัษะการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

- ทกัษะการผนั 

  อกัษรได ้
 

A:- มีมารยาทใน 

        การอ่าน 

การอ่าน 

หลกัภาษาไทย 

K:- ลกัษณะของสุภาษิต 

         อีสาน 
  

P:- บอกความหมายของ 
        สุภาษิต 
 

A:- เห็นคุณค่าความงาม 

         ของสุภาษิตอีสาน 
 

การเขียน 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

K:- การเขียนแต่งประโยค 

         ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนแต่งประโยค 

        ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

K:- การเขียนเร่ืองจากภาพ 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนเร่ืองจากภาพ 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

 

K:- การวเิคราะห์คุณค่า ของนิทาน 

        พ้ืนบา้น 
  

P:- กระบวนการวเิคราะห์คุณค่า 
        ของนิทานพ้ืนบา้น 
 

A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม 

        พ้ืนบา้น 
 

 



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพ้ืนบ้ำน เร่ือง  สินไซ      

ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓ 
ล ำดับที่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

บทที่  
๑ 

ด่านงูซวง 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. อ่านออกเสียงวรรณกรรมสินไซ
ตอน ด่านงูซวง 
๒. ตั้งค าถาม ตอบค าถาม สรุป
ข้อคิดคุณธรรมจากเรื่องที่อ่าน 
๓. คัดลายมือค าส าคัญของเรื่อง 
๔. เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
๕. บอกความหมายของคัด น าไป
แต่งประโยคได้ถูกต้อง 
๖. ท่องกาพย์ 

๒  

บทที่  
๒ 

ด่านยักษ์กันดาร 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 ตั้งค าถาม ตอบ
ค าถาม สรุปข้อคิด คุณธรรมที่ได้
จากเรื่องที่อ่าน 
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดได้ถูกต้อง 
๔. อ่านเขียนค าได้ถูกต้องตาม
มาตราตัวสะกด 
๕. แต่งประโยค สื่อสารได้ถูกต้อง 
๖. อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง 

๒  

บทที่  
๓ 

พญายักษ์กุมภัณฑ์
อุ้มนางสุมณฑาไป 

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 

๑.อ่านออกเสียงบทเรียนที่ ๓ ด่าน
ช้างได้ถูกต้อง 
๒.ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
๓.จับใจความส าคัญ ข้อคิด 
คุณธรรมที่ได้จากเรื่องอ่าน 
๔.เขียนบอกความหมายค ายากได้ 

๒  



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพ้ืนบ้ำน เร่ือง  สินไซ      

ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓ 
ล ำดับที่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

บทที่  
๔ 

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 

๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มี
มารยาทในการอ่าน 
๒.อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่
อ่าน 
๓.เล่าเรื่องแสดงความคิดเห็นและ
แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่อ่าน 
๔.เขียนค า กลุ่มค า ส านวนไทยได้
ถูกต้อง 
๕.เขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า
และภาพท่ีก าหนดให้ น าเสนอเรื่อง
ได้ 
๖.อ่านกาพย์ สินไซได้ 

๒  

บทที่  ๕ ก าเนิดกุมาร 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 ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน มี
มารยาทในการอ่าน 
๒.อ่านในใจตามหลักการอ่านได้
ถูกต้อง ตั้งค าถาม ตอบค าถาม สรุป
ข้อคิด คุณธรรมสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ 
๓.อ่านค าเขียนตามค าบอก อ่าน
เขียนค ายาก ส านวนไทยได้ถูกต้อง 
๔.อ่านเขียนค าควบกล้ าได้ถูกต้อง 
๕.เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้ 
๖.อ่านกาพย์วรรณกรรมสินไซ ตอน 
ด่านยักขินี 

๒  



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพ้ืนบ้ำน เร่ือง  สินไซ      

ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓ 
ล ำดับที่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

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 ตั้งค าถาม ตอบค าถาม สรุป
ข้อคิดใจความส าคัญคุณธรรม ของ
เรื่องท่ีอ่านได้ 
๓.อ่าน เขียน ตามค าบอกค าที่มีตัว
การันต์ได้ถูกต้อง 
๔.ผันอักษรได้ถูกต้อง 
๕.อ่าน เขียน ค าเป็น ตาย น ามาแต่ง
ประโยคได้ถูกต้อง 
๖.แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
๗.อ่านกาพย์วรรณกรรมสินไซ ตอน 
“ด่านนารีผล 

๒  

บทที่  ๗ หกกุมารหลอกสินไซ
ให้ตามหานางสุ
มณฑา 

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.อ่านออกเสียง ปฏิบัติตนในการ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มีมารยาท
การอ่าน 
๒.อ่านในใจ ตั้งค าถามตอบค าถาม 
สรุปข้อคิด ใจความส าคัญ คุณธรรม
จากเรื่องที่อ่านได้ 
๓.อ่าน เขียน ค าวลี กลุ่มค า และ
น ามาแต่งประโยค ได้ถูกต้อง 
๔.อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง 
 

๒  



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพ้ืนบ้ำน เร่ือง  สินไซ      

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ล ำดับที่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

บทที่  
๘ 

สินไซ 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 ตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
สรุปข้อคดจับใจความส าคัญ 
คุณธรรมจากเรื่องที่อ่านได้ 
๓.อ่านเขียนตามค าบอกค ายาก 
ข้อความส านวนภาษา 
๔.อ่านเขียนเครื่องหมายวรรคตอน 
ใช้กับข้อความกลุ่มค า และประโยค
ได้ถูกต้อง 
๕.เขียนแสดงข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ี
อ่านได้ 
๖.อ่านเขียนกาพย์ได้ถูกต้อง 

๒  

บทที่ ๙ ด่ำนยักษ์กุมภัณฑ์ 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.อ่านออกเสียง ปฏิบัติตนในการ
อ่านได้ถูกต้อง มารยาทในการอ่าน 
๒.อ่านในใจตามหลักการอ่าน ตั้ง
ค าถาม ตอบค าถาม สรุปข้อความ 
ใจความส าคัญ คุณธรรมจากเรื่องที่
อ่านได้ 
๓.อ่าน เขียนค ายาก ส านวนไทย 
๔.แต่งประโยค ยกตัวอย่างค ากริยา
ชนิดต่างๆได้ถูกต้อง 
๕.แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่
อ่านได้ 
๖.อ่านกาพย์ได้ถูกต้อง 
 

๓  



 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
 หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕ 
 

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านได้อย่างหลากหลาย 
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผลมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้ส านวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 
 
 

 ตัวช้ีวัด 
  ท ๑.๑   ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕ ป.๕/๖  ป.๕/๗  ป.๕/๘ ป.๕/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖ 
 ท ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕   
 ท ๔.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖ 
 ท ๕.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕ 
ล ำดับที่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

๑ สินไซเดินดง (เรื่องย่อด่านทั้ง๙) ท ๑.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๓ ป.๕/๕ ป.๕/๗ 
ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ 
ป. ๕/๓ ป. ๕/๙ 

๒  

๒ สรุปเรื่องย่อ ด่านพญาช้าง ท ๓.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๕ 
ท ๒.๑ 
ป. ๕/๔ ป.๕/๙ 

๑  

๓ ค าศัพท ์สะกดค าภาษาถิ่น ท ๑.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ 
ป.๕/๒ ป.๕/๙ 

๒  

๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน 
- อ่านในใจ เรียงล าดับเหตุการณ์
ตามเนื้อเรื่อง 
-อ่านออกเสียง ตั้งค าถาม – ตอบ
ค าถามจากเนื้อเรื่อง 
-การใช้ภาษา (ผญา ส านวน) 
-วิเคราะห์ตัวละคร 

ท ๑.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๕ 
ป.๕/๗ 
ป.๕/๘ 
ท ๔.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๓  ป.๕/๗  
ท ๕.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๔ 

(๖) 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

 

๕ การแสดงบทบาทสมมุติ ท ๕.๑ 
ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ 

๓  

๖ การจัดนิทรรศการ ท ๓.๑ 
ป.๕/๔ ป.๕/๕ 

๒  

๗ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ๑  
รวม ๑๗  

 



                                    

ค ำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพื้นบ้ำน เร่ือง สินไซ (ด่ำนพญำช้ำง) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

ค าที ่ ภาษาถิ่น ความหมาย ค าที ่ ภาษาถิ่น ความหมาย 
๑ เถิง ถึง ๒๑ ถ่าว ลม้ระเนระนาด 
๒ นที สายน ้า ๒๒ เผอืกสาร ชา้งเผอืก 
๓ โยชน์ ระยะทาง ๒๓ ไผ ใคร 
๔ สวาด รัก ๒๔ กลาย จากไป   ผา่นไป 
๕ ผอ่ พบ  เห็น ๒๕ ภูมี พระเจา้แผน่ดิน 
๖ คุงคา แม่น ้า ๒๖ เนา อาศยัอยู ่
๗ ฮอด ถึง ๒๗ ตนัหนา้ ขดัขวาง 
๘ ซล สายน ้า ๒๘ ขอ้ย ขา้พเจา้ 
๙ เซา พกั ๒๙ เท่ือน้ี คร้ังน้ี 
๑๐ เซิญ เชิญ ๓๐ จงัไฮ จญัไร 
๑๑ หมากไม ้ ผลไม ้ ๓๑ ฮอ้ง ร้อง 
๑๒ เก้ียง ส้ม ๓๒ เม้ียน เก็บ 
๑๓ เวอ มะงัว่ ๓๓ กระบอง เป็นอาวธุของยกัษ ์
๑๔ นาว มะนาว ๓๔ เฮา เรา 
๑๕ ภูวนาถ พระเจา้แผน่ดิน ๓๕ คนัธชาติ กล่ินหอม 
๑๖ นา้ว ดึง ๓๖ กฤษณา ไมห้อม 
๑๗ ฮกั รัก ๓๗ หอมเฮ่งเฮา้ หอมเร่งเร้า  หอมมาก 
๑๘ หตัถี ชา้ง ๓๘ ประดบัดอกดั้ว ประดบัดว้ยดอกไม ้
๑๙ ไพร ป่า ๓๙ ยอมความ ยอมแพ ้
๒๐ ปฐพี แผน่ดิน ๔๐ ด่วนหนี รีบหนีไป 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  หลกัสูตรสินไซ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่ ๑ 

เวลำเรียน  ๒๐  ช่ัวโมง  รหัสวชิำ  ท.๑๑๑๐๒ 
****************** 

   
อ่านและบอกความหมายของค าคลอ้งจอง  และขอ้ความท่ีประกอบค าพื้นฐาน ภาษาถ่ิน

อีสาน อ่านจบัใจความ มารยาทการเขียน และปฏิบติัตามค าสั่งง่าย ๆ การแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากการเรียน  การพดูส่ือสาร และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มารยาทการฟัง การดูและ
การพดู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรฟัง กำรดู
และกำรพูด 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
          แผนภาพความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ นิทานพ้ืนบ้าน สินไซ 

ตอน  เมืองเป็งจาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สินไซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัภำษำไทย 
กำรอ่ำน 

กำรเขียน 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

K:- หลกัการพดูแสดงความคิดเห็น 

 - การน าเสนอผลงาน 

    -  การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

P:- ทกัษะการพดูแสดงความคิดเห็น 

- ทกัษะการน าเสนอผลงานและ
การ 
   แสดงบทบาทสมมุติ 
 

A:- มารยาทการพดูและการฟัง 

K:- ลกัษณะภาษาถ่ิน 
 

P:- บอกความหมายและ 
       ใชภ้าษาถ่ิน 
 

A:- เห็นคุณค่าของ 
        ภาษาถ่ิน 
 

K:- หลกัการอ่านในใจ/ 
         อ่านออกเสียงร้อยแกว้ 

  

P:- ทกัษะการตอบค าถาม 

        สรุปขอ้คิดคุณธรรม 

        ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 
 

A:- มีมารยาทในการอ่าน 

K:- หลกัการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

 - ผนัอกัษรได ้

    ถูกตอ้ง 
 

P:- ทกัษะการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

- ทกัษะการผนั 

  อกัษรได ้
 

A:- มีมารยาทใน 

        การอ่าน 

K:- การเขียนแต่งประโยค 

         ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนแตง่ประโยค 

        ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

K:- การเขียนเร่ืองจากภาพ 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนเร่ืองจากภาพ 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

 

K:- การวเิคราะห์คุณค่า ของนิทาน 

        พ้ืนบา้น 
  

P:- กระบวนการวเิคราะห์คุณค่า 
        ของนิทานพ้ืนบา้น 
 

A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม 

        พ้ืนบา้น 
 

 

K:- ลกัษณะของสุภาษิต 

         อีสาน 
  

P:- บอกความหมายของ 
        สุภาษิต 
 

A:- เห็นคุณค่าความงาม 

         ของสุภาษิตอีสาน 
 



ก ำหนดกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง  สินไซ      
ช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 

ล ำดับที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

บทท่ี  ๑ เมืองเป็งจาล ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕  ป.๑/๘ 

๑. อ่านพยญัชนะและสระ 
๒. การอ่านสะกดค าและแจกลูก 
๓. การอ่านค าและประโยค 
๔. คดัค า 

๒  

บทท่ี  
๒ 

เมืองอโนราช ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านค าและบอก
ความหมาย 
๒. อ่านประโยคและขอ้ความ 
๓. อ่านบทร้อยกรอง 

๒  

บทท่ี  
๓ 

พญายกัษก์ุมภณัฑ์
อุม้นางสุมณฑาไป 

ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
๒. อ่านเร่ืองจบัใจความ 
๓. อ่านบทร้อยกรอง 

๒  

บทท่ี  
๔ 

พระยากุศราชออก
บวชตามหาสุมณฑา 

ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
๒. อ่านเร่ืองจบัใจความ 
๓. พดูประโยค 

๒  

บทท่ี  
๕ 

ก าเนิดกุมาร ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
๒. อ่านเร่ืองตอบค าถามเล่าเร่ือง 
ท่ีอ่าน 
๓. อ่านเขียนค าคลอ้งจอง 

๒  

บทท่ี  ๖ ถูกขบัออกจากเมือง ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
๒. อ่านและเขียนค า 
๓. อ่านบทร้อยกรอง 

๒  

 

 



ก ำหนดกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง  สินไซ      
ช้ันประถมศึกษำปีที ่๑ 

ล ำดับที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

บทท่ี  
๗ 

หกกุมารหลอกสิน
ไซใหต้ามหานางสุ
มณฑา 

ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. การอ่านเร่ือง ตอบค าถาม 
๒.ฝึกอ่านสะกดค าและแจกลูก 
๓. วาดภาพและเขียนบรรยาย
ประกอบภาพ 

๒  

บทท่ี  
๘ 

สินไซ ท.๑.๑    
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/
๓  ป.๑/๕    ป.๑/๘ 

๑. อ่านสรุปเร่ืองราวท่ีอ่าน 
๒. คดัลายมือ 
๓.วาดภาพและเขียนบรรยาย 
๔. แต่งประโยค 
๕.แสดงบทบาทสมมติ 

๒  

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  หลกัสูตรสินไซ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่ 2 

เวลำเรียน  20  ช่ัวโมง  รหัสวชิำ  ท.11102 
****************** 

   
อ่านและบอกความหมายของค าคลอ้งจอง  และขอ้ความท่ีประกอบค าพื้นฐาน ภาษาถ่ินอีสาน อ่านจบั

ใจความ มารยาทการเขียน และปฏิบติัตามค าสั่งง่าย ๆ การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากการเรียน  การพดู
ส่ือสาร และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มารยาทการฟัง การดูและการพดู 
 
 
 ตัวช้ีวดั 
  ท 1.1    ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5  ป.2/8 
 ท 2.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3   
 ท 3.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5   
 ท 4.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  
 ท 5.1  ป.2/1  ป.2/2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรฟัง กำรดู
และกำรพูด 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
แผนภาพความสัมพันธข์องหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ 

ตอน  สินไซเดินดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สินไซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัภำษำไทย 
กำรอ่ำน 

กำรเขียน 

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

K:- หลกัการพดูแสดงความคิดเห็น 

 - การน าเสนอผลงาน 

    -  การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

P:- ทกัษะการพดูแสดงความคิดเห็น 

- ทกัษะการน าเสนอผลงานและ
การ 
   แสดงบทบาทสมมุติ 
 

A:- มารยาทการพดูและการฟัง 

K:- ลกัษณะภาษาถ่ิน 
 

P:- บอกความหมายและ 
       ใชภ้าษาถ่ิน 
 

A:- เห็นคุณค่าของ 
        ภาษาถ่ิน 
 

K:- หลกัการอ่านในใจ/ 
         อ่านออกเสียงร้อยแกว้ 

  

P:- ทกัษะการตอบค าถาม 

        สรุปขอ้คิดคุณธรรม 

        ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 
 

A:- มีมารยาทในการอ่าน 

K:- หลกัการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

 - ผนัอกัษรได ้

    ถูกตอ้ง 
 

P:- ทกัษะการอ่านค า 
        ไดถู้กตอ้งตาม 

         มาตราตวัสะกด 

- ทกัษะการผนั 

  อกัษรได ้
 

A:- มีมารยาทใน 

        การอ่าน 

K:- การเขียนแต่งประโยค 

         ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนแต่งประโยค 

        ส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

K:- การเขียนเร่ืองจากภาพ 
  

P:- การพฒันาทกัษะกระบวน 

        การเขียนเร่ืองจากภาพ 
 

A:- มีมารยาทในการเขียน 
 

 

K:- การวเิคราะห์คุณค่า ของนิทาน 

        พ้ืนบา้น 
  

P:- กระบวนการวเิคราะห์คุณค่า 
        ของนิทานพ้ืนบา้น 
 

A:- เห็นคุณค่าของวรรณการม 

        พ้ืนบา้น 
 

 

K:- ลกัษณะของสุภาษิต 

         อีสาน 
  

P:- บอกความหมายของ 
        สุภาษิต 
 

A:- เห็นคุณค่าความงาม 

         ของสุภาษิตอีสาน 
 



ก ำหนดกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง  สินไซ      
ช้ันประถมศึกษำปีที ่2 

ล ำดับที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

บทท่ี  1 เมืองเป็งจาล ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5  ป.2/8 

1. อ่านพยญัชนะและสระ 
2. การอ่านสะกดค าและแจกลูก 
3. การอ่านค าและประโยค 
4. คดัค า 

2  

บทท่ี  2 เมืองอโนราช ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านค าและบอก
ความหมาย 
2. อ่านประโยคและขอ้ความ 
3. อ่านบทร้อยกรอง 

2  

บทท่ี  3 พญายกัษก์ุมภณัฑ์
อุม้นางสุมณฑาไป 

ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
2. อ่านเร่ืองจบัใจความ 
3. อ่านบทร้อยกรอง 

2  

บทท่ี  4 พระยากุศราชออก
บวชตามหาสุมณฑา 

ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
2. อ่านเร่ืองจบัใจความ 
3. พดูประโยค 

2  

บทท่ี  5 ก าเนิดกุมาร ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
2. อ่านเร่ืองตอบค าถามเล่าเร่ือง 
ท่ีอ่าน 
3. อ่านเขียนค าคลอ้งจอง 

2  

บทท่ี  6 ถูกขบัออกจากเมือง ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านเขียนและบอก
ความหมายค า 
2. อ่านและเขียนค า 
3. อ่านบทร้อยกรอง 

2  

 

 

 



ก ำหนดกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง  สินไซ      
ช้ันประถมศึกษำปีที ่2 

ล ำดับที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

บทท่ี  7 หกกุมารหลอกสิน
ไซใหต้ามหานางสุ
มณฑา 

ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. การอ่านเร่ือง ตอบค าถาม 
2.ฝึกอ่านสะกดค าและแจกลูก 
3. วาดภาพและเขียนบรรยาย
ประกอบภาพ 

2  

บทท่ี  8 สินไซ ท.1.1    
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  
ป.2/5    ป.2/8 

1. อ่านสรุปเร่ืองราวท่ีอ่าน 
2. คดัลายมือ 
3.วาดภาพและเขียนบรรยาย 
4. แต่งประโยค 
5.แสดงบทบาทสมมติ 

2  

 
 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 หน่วยกำรเรียนรู้   เรื่อง สินไซ (ด่ำนงูซวง)    เวลำรวม   ๑๗ ชั่วโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๔  
 

           อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค า ประโยคและส านวน

จากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง

ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือ

ที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน

สื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนา

งานเขียน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่างๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า บอกความหมาย

ของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 

อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพ้ืนบ้าน ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบท

ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 

 

 ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑    ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕ ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘ ป.๔/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ 
 ท ๓.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕   
 ท ๔.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ 
 ท ๕.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔   
                                                   

 



ก ำหนดกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง สินไซ (ด่ำนงูซวง) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๔ 

 
ล ำดับที่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หมำยเหตุ 

๑ 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 

๒  

๒ สรุปเรื่องย่อด่านงูซวง ท ๓.๑ 
ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๖ 

๑  

๓ ค าศัพท์สะกดค าภาษาถ่ิน ท ๑.๑ 
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๘ 
ท ๒.๑ 
ป.๔/๒ ป.๔/๘ 

๒  

๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน 
- อ่านในใจ เรียงล าดับเหตุการณ์
ตามเนื้อเรื่อง 
-อ่านออกเสียง ตั้งค าถาม – ตอบ
ค าถามจากเนื้อเรื่อง 
-การใช้ภาษา (ผญา ส านวน) 
-วิเคราะห์ตัวละคร 

ท ๑.๑ 
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๖  
ท ๔.๑ 
ป.๔/๑ ป.๔/๓ ป.๔/๖ ป.๔/๗ 
ป.๔/๘ 
ท ๕.๑ 
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔ 

(๖) 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

 

๕ การแสดงบทบาทสมมุติ ท ๕.๑ 
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ 

๓  

๖ การจัดนิทรรศการ ท ๓.๑ 
ป.๔/๕ ป.๔/๖ 

๒  

๗ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ๑  
รวม ๑๗  

  



 

ค ำศัพท์ภำษำถิ่น นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง สินไซ (ด่ำนงูซวง) 

ช้ันประถมศึกษำปีที ่๔ 

ค ำที ่ ภำษำถิ่น ควำมหมำย ค ำที ่ ภำษำถิ่น ควำมหมำย 
๑ ซา้ง ชา้ง ๑๖ มม้ พน้ 
๒ ฮอ้น ร้อน ๑๗ สะเภา เรือส าเภา 
๓ ฮอด ถึง ๑๘ นีระมิต เนรมิต 
๔ ฮอ้ง ร้อง ๑๙ บาคานทา้ว ชายหนุ่ม 
๕ หลิงเห็น มองเห็น ๒๐ เฮวแฮง เร่ียวแรง 
๖ นกข่อเคา้ นกเคา้ ๒๑ ฟ่ง กระเด็น 
๗ ฮงั รัง ๒๒ คอน รัง 
๘ ถืก ถูก ๒๓ สวบ งบั กิน 
๙ ฮา้ย ร้าย ๒๔ เผด ผเีปรต 
๑๐ มา้ง ท าลาย ๒๕ ก ้า ฝ่าย ดา้น 
๑๑ ฮู ้ รู้ ๒๖ ฮกั รัก 
๑๒ บ่ ไม่ ๒๗ เฮียก เรียก 
๑๓ ต่ืม เพิ่ม แถม ๒๘ คะนิง คิดถึง 
๑๔ มอดเม้ียน ตาย ๒๙ อ่วย หนั 
๑๕ นา้ว ดึง    
 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 หน่วยกำรเรียนรู้   เร่ือง สินไซ (มหำสงครำม)    เวลำรวม   ๑๒ ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑ 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง อธิบายความหมายของค า ประโยคและขอ้ความท่ี
เป็นโวหาร อ่านเร่ืองสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าอย่าง
สม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนส่ือสารโดยใช้ค  าได้ถูกตอ้ง
ชดัเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน เขียนยอ่ความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่า หรือถ่ายทอดนิทานพื้นบ้าน
ทอ้งถ่ินตนเองและนิทานพื้นบา้นของทอ้งถ่ินอ่ืนได้อย่างหลากหลาย ใช้ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต 
วเิคราะห์ ประเมินค่าและขอ้คิดจากวรรณกรรมพื้นบา้น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่านน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
 ตัวช้ีวดั 
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  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
แผนภาพความสัมพันธข์องหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ 

ตอน  มหาสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วรร คดี ละ
วรร กรรม

กำรเ ียน

กำรอ่ำน

กำร  ง กำรดู 
 ละกำร ูด

หลักภำษำไทย

K: -หลักการอ่าน ในใจ/
        อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
      อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการอ่าน
       จับใจความส าคัญ
P: -ทักษะการอ่าน
      จับใจความส าคัญ
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

      - การน าเสนอผลงาน
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น 
     - ทักษะการน าเสนอผลงาน

A: - มารยาทการพูด

สินไซ

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

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

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

K: - การเขียนบทละคร

P: - ทักษะกระบวนเการเขียน
       บทละคร

A: - มารยาทในการเขียน

K: - การเขียนเล่าประสบการณ์

P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ   

       เขียน  

A: - มารยาทในการเขียน

K: - ลักษณะภาษาถ่ิน
P: - บอกความหมายและ
      ใช้ภาษาถ่ิน
     A: - เห็นคุณค่าของ
            ภาษาถ่ิน

K: - การแสดงผลงาน
P: - จัดแสดงผลงานและ
      จัดการแสดงละคร
     A: - ภาคภูมิใจใน
            ผลงาน



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำน ืน้บ้ำน เร่ือง สินไซ ตอนมหำสงครำม  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑ 

ล ำดับที ่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวดั 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

๑ การอ่านออกเสียงร้อยแกว้/ 
ร้อยกรอง 

ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓ 

๑  

๒ การอ่านจบัใจความส าคญั ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

๓ ลกัษณะภาษาถ่ิน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๔ ลกัษณะค าประพนัธ์โคลงสาร ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๕ สุภาษิตอีสาน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๒  
๖ วเิคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

พื้นบา้น 
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕ 
ท.๓.๑-ม.๑-๓ 

๒ 
  

 

 ๗ การพดูแสดงความคิดเห็น ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕ 
ท๑.๑- ๑/๖ 
ท.๔.๑/๓ 

๑  

๘ การเขียนเล่าประสบการณ์ ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๑  

๙ การเขียนบทละคร ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๒  

๑๐ การแสดงผลงาน ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

รวม ๑๒  
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 หน่วยกำรเรียนรู้   เร่ือง สินไซ (ตอนสินไซขึน้ครองรำชย์)    เวลำรวม   ๑๒ ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๒ 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง อธิบายความหมายของค า ประโยค
และขอ้ความท่ีเป็นโวหาร อ่านเร่ืองสั้นๆอยา่งหลากหลาย โดยจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่าน
หนงัสือท่ีมีคุณค่าอย่างสม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
เขียนส่ือสารโดยใช้ค  าไดถู้กตอ้งชัดเจน และเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษา
คน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด แสดงความคิดเห็น
จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่า หรือถ่ายทอดนิทานพื้นบ้านท้องถ่ินตนเองและนิทาน
พื้นบ้านของท้องถ่ินอ่ืนได้อย่างหลากหลาย ใช้ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต วิเคราะห์ 
ประเมินค่าและขอ้คิดจากวรรณกรรมพื้นบา้น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่าน
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 
 ตัวช้ีวดั 
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  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษไทย ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
แผนภำพควำมสัมพนัธ์ของหน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน สินไซ 

ตอนสินไซขึน้ครองรำชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วรร คดีและ
วรร กรรม

กำรเขียน

กำรอ่ำน

กำร  ง กำรดู 
และกำรพูด

หลักภำษำไทย

K: -หลักการอ่าน ในใจ/  
    อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
      อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการอ่าน
       จับใจความส าคัญ
P: -ทักษะการอ่าน
      จับใจความส าคัญ
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

      - การน าเสนอผลงาน
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น 
     - ทักษะการน าเสนอผลงาน

A: - มารยาทการพูด

สินไซ

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

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

K: - การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน 
       พืน้บ้าน
P: - กระบวนการวิเคราะห์คุณค่าของ
       นิทานพืน้บ้าน
A: - เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
        พื้นบ้าน

K: - การท าหนังสือเล่มเล็ก

P: - ทักษะกระบวนการท าหนังสือ
       เล่มเล็ก

A: - ภาคภูมิใจในผลงาน

K: - การเขียนเล่าประสบการณ์

P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ

       เขียน

A: - มารยาทในการเขียน

K: - ลักษณะภาษาถ่ิน
P: - บอกความหมายและ
      ใชภ้าษาถ่ิน
     A: - เห็นคุณค่าของ
            ภาษาถ่ิน

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



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง สินไซ ตอน สินไซขึน้ครองรำชย์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๒ 

ล ำดับที ่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวดั 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

๑ การอ่านออกเสียงร้อยแกว้/ 
ร้อยกรอง 

ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓ 

๑  

๒ การอ่านจบัใจความส าคญั ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

๓ ลกัษณะภาษาถ่ิน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๔ ลกัษณะค าประพนัธ์โคลงสาร ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๕ สุภาษิตอีสาน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๒  
๖ วเิคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

พื้นบา้น 
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕ 
ท.๓.๑-ม.๑-๓ 

๒ 
  

 

 ๗ การพดูแสดงความคิดเห็น ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕ 
ท๑.๑- ๑/๖ 
ท.๔.๑/๓ 

๑  

๘ การเขียนเล่าประสบการณ์ ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๑  

๙ การเขียนท าหนงัสือเล่มเล็ก ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๒  

๑๐ การแสดงผลงาน ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

รวม ๑๒  
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 หน่วยกำรเรียนรู้   เร่ือง สินไซ (ตอนกุมภัณฑ์คืนชีพ)    เวลำรวม   ๑๒ ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓ 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง อธิบายความหมายของค า ประโยคและขอ้ความท่ี
เป็นโวหาร อ่านเร่ืองสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าอย่าง
สม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนส่ือสารโดยใช้ค  าได้ถูกตอ้ง
ชดัเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน เขียนยอ่ความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่า หรือถ่ายทอดนิทานพื้นบ้าน
ทอ้งถ่ินตนเองและนิทานพื้นบา้นของทอ้งถ่ินอ่ืนได้อย่างหลากหลาย ใช้ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต 
วเิคราะห์ ประเมินค่าและขอ้คิดจากวรรณกรรมพื้นบา้น  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอ่านน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 
 ตัวช้ีวดั 
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  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แผนภาพความสัมพันธข์อง หน่วยการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้าน สินไซ 

ตอน กุมภัณฑ์คืนชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

วรรณคดี ละ
วรรณกรรม

กำรเ ียน

กำรอ่ำน

กำร  ง กำรดู 
 ละกำรพูด

หลักภำษำไทย

K: -หลักการอ่าน ในใจ/
        อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
P: -ทักษะการอ่านในใจ/
      อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการอ่าน
       จับใจความส าคัญ
P: -ทักษะการอ่าน
      จับใจความส าคัญ
A: - มีมารยาทในการอ่าน

K: -หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

      - การน าเสนอผลงาน
P: - ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น 
     - ทักษะการน าเสนอผลงาน

A: - มารยาทการพูด

สินไซ

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

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

K: - การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน 
       พืน้บ้าน
P: - กระบวนการวิเคราะห์คุณค่าของ
       นิทานพืน้บ้าน
A: - เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
        พื้นบ้าน

K: - การเขียนเล่าประสบการณ์

P: - การพัฒนาทักษะกระบวนการ

       เขียน

A: - มารยาทในการเขียน

K: - ลักษณะภาษาถ่ิน
P: - บอกความหมายและ
      ใชภ้าษาถ่ิน
     A: - เห็นคุณค่าของ
            ภาษาถ่ิน

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

K: - การเล่านิทานประกอบ
       การแสดง

P: - ทักษะกระบวนการเล่านิทาน

A: - ภาคภูมิใจในผลงาน



ก ำหนดกำรสอน 
หน่วยกำรเรียนรู้ นิทำนพืน้บ้ำน เร่ือง สินไซ ตอนกุมภัณฑ์คืนชีพ  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ล ำดับที ่ สำระส ำคัญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวดั 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

๑ การอ่านออกเสียงร้อยแกว้/ 
ร้อยกรอง 

ท ๑.๑ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ม๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม ๑/๑/๒/๓ 

๑  

๒ การอ่านจบัใจความส าคญั ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

๓ ลกัษณะภาษาถ่ิน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๔ ลกัษณะค าประพนัธ์โคลงสาร ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๑  
๕ สุภาษิตอีสาน ท.๔.๑ – ม.๑/๔-/๖ ๒  
๖ วเิคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

พื้นบา้น 
ท๕.๑ – ม.๑/๑ - ๑/๕ 
ท.๓.๑-ม.๑-๓ 

๒ 
  

 

 ๗ การพดูแสดงความคิดเห็น ท๓.๑ - ม.๑/๔,๑/๕ 
ท๑.๑- ๑/๖ 
ท.๔.๑/๓ 

๑  

8 การเขียนเล่าประสบการณ์ ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๑  

๙ การเขียนท าหนงัสือเล่มเล็ก ท ๒.๑ ม.๑/๒/๓/๔/๕/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๓ 

๒  

๑๐ การแสดงผลงาน ท ๑.๑ ม.๑/๑/๒/๓/๔ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑/๒/๓ 

๑  

รวม ๑๑  



 
 



หลกัสูตรท้องถิ่นวรรณกรรมสินไซ 
 

๑. หลกัการและเหตุผล  
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  ๒๕๔๒ มีนโยบายคือส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาหรือ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระของหลกัสูตร ใหมี้สภาพสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาหลกัสูตร รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติอยูใ่นชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวด าเนินการของหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานศึกษาจะตอ้ง
จดัการเรียนการสอน โดยปรับรายละเอียดเน้ือหาของแต่ละกลุ่มสาระใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินจดัท าเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดในการสร้างสรรคง์าน เนน้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
คิดอยา่งมีเหตุผล และกระบวนการกลุ่ม โดยการผสมผสานทั้งท่ีเป็นความรู้และการปฏิบติัจริง   
 นิทานพื้นบา้นเร่ือง “ สินไซ “ หรือ สังขสิ์นไชย   เป็นภูมิปัญญาดา้นศิลปกรรมอนัเป็น
มรดกตกทอดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของแถบกลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าโขง  โดยเฉพาะกลุ่มวฒันธรรม
ลาวไดมี้การสืบทอดต่อกนัมาและผสมรวมความคิดความศรัทธาเขา้กบัพุทธศาสนาท าให ้ 
 มุขปาฐะ “สินไซ”  กลายเป็นความนิยมในยคุต่อมา  โดยเฉพาะแถบภาคอีสานของไทยไดมี้การ 
ส่งต่อสู่รูปแบบศิลปกรรมในลกัษณะต่างๆ  ตามความนิยม  นบัแต่การเทศน์สินไซ  หมอล าสินไซ  
หนงัประโมทยั  ท่าฟ้อนร า  ท่วงท านองดนตรี  และภาพกิจกรรมฝาผนงั 
 เทศบาลนครขอนแก่น ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของวรรณกรรมสินไซ  เพื่อน ามาผลกัดนั
ใหเ้ด็กและเยาวชน  ส านึกรักทอ้งถ่ิน  สร้างเด็กและเยาวชนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดแ้ก่   
ซ่ือสัตย์  กล้าหาญเสียสละ   กตัญญู   และพอเพยีง   อนัเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวัละครของ
วรรณกรรมสินไซ  สร้างสินไซใหเ้ป็นตวัแทนของเมืองขอนแก่น  ให้เห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรม
ของตนเองท่ีมีอยูผ่า่นกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ  โดยใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือนการท างาน  
โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งส านกัการศึกษาเป็นผูด้  าเนินการเองและโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเป็นผูจ้ดักิจกรรมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  กิจกรรมท่ีด าเนินการมาแลว้หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ  เทศบาลนครขอนแก่น  จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งโครงการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  
วรรณกรรมสินไซข้ึน  เพื่อเป็นจุดเก็บรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นมาและคุณค่าของสินไซ  
ดว้ยศิลปวฒันธรรมอีสานเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัทรงคุณค่าท่ีบรรพชนควรเป็นผูร่้วม
สืบสาน  และส่งต่อโดยเฉพาะวฒันธรรมการด าเนินชีวติท่ีเป็นแก่นแกนใหส้ังคมไดพ้บความสงบ



สุขร่มเยน็  นิทานพื้นบา้นเร่ือง “สินไซ” หรือ สังขสิ์นไช  เป็นภูมิปัญญาดา้นศิลปกรรมท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงของกลุ่มวฒันธรรมลุ่มน ้าโขง ไดมี้การสืบทอดและผสมรวมความคิดความเช่ือเขา้กบั
พุทธศาสนาท าให ้มุขปาฐะ “สินไซ”ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก “สินไซ”ช่ือน้ีหมายถึงผูช้นะดว้ย
ทรัพยสิ์นอนัประเสริฐ  และจะน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ สินไซ  น ามาเป็นหลกัสูตรให้
นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้เพื่อสร้างส านึกรักทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินของตนให้“ เป็นเมืองน่าอยู่
อยา่งย ัง่ยนื ”ต่อไป 
 

๒.  สาระส าคญัของหลกัสูตร  
 สาระส าคญัของหลกัสูตรทอ้งถ่ินวรรณกรรมสินไซ  ไดใ้หก้ าหนดสาระเป็น ๒  เร่ือง 
 ๒.๑  สาระในเร่ือง ใหส้าระต่างๆมากมายดงัน้ี 

๑.  ความสนุกสนาน  ต่ืนเตน้  ทั้งบูแ๊ละบุ๋น  มีฝ่ายธรรมและอธรรม  จบดว้ยธรรมชนะ
อธรรม  เช่ือฟังผูท้รงคุณ 
 ๒.  รูปแบบวรรณกรรมท่ีเป็นแบบฉบบั  ก่อนด าเนินเร่ืองดว้ยการไหวค้รูและจบลงดว้ยค า
เตือนสติใหเ้ห็นคุณค่า  “อนัน้ีค าสวสัด์ิแทไ้ทเฮาจ าจ่ือ เฮ็ดถือขอ้เจริญไดม้ัง่มูล แทแ้ลว้” 
 ๓.  การใชภ้าษาสละสลวย  มีการใชค้  าท่ีเป็นภาษาพื้นบา้นโบราณ  ภาษาบาลี  ภาษาสัน
สกฤษ  ถือเป็นแบบของการใชภ้าษาถ่ินไดอ้ยา่งดี 
 ๔.  การปลูกฝังคุณธรรม  ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ืองเตม็ไปดว้ยการปลูกฝังใหเ้กิดการรู้จกั
บุญคุณของผูมี้คุณ  ตอบแทนบุญคุณ  ปลูกใหรู้้จกัหนา้ท่ี  ท าตามหนา้ท่ี  กลา้หาญชาญชยัไม่ยอ่ทอ้ 
 ๕.  การช่วยเหลือเก้ือกลูสงเคราะห์กนั  เม่ือสินไซปราบนาคไดช้ยัชนะแลว้ก็ตรัสสอนให้
วรุณนาคผูเ้ป็นจอมนาคใหค้อยสอดส่องดูแลหมู่มวลบริวารใหอ้ยูดี่มีสุขอยา่งทัว่ถึงกนั 
 ๖.  การปกครองบา้นเมืองให้มัน่คง  สอนเปรียบเทียบการอยูร่่วมกนัให้ต่างพึ่งพาให้
ความส าคญักนัและกนั  ประชาราษฎรทั้งหลายเปรียบไดก้บัรากแกว้รากฝอยของตน้ไม ้ ฝงูเสนา
มนตรีหรือผูบ้ริหารบา้นเมืองก็ใหเ้ลือกเอาคนดีมีสติปัญญาเปรียบไดก้บัล าตน้ของตน้ไม ้ 
ขา้ราชการท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาดีแลว้  เปรียบไดก้บัก่ิงกา้นสาขาของตน้ไม ้ ส่วนสุดยอด
จอมขตัติยะปกเกลา้ปกกระหม่อมของปวงพสกนิกรก็เปรียบไดก้บัดอกใบอนัสวยสดงดงามของ
ตน้ไม ้ แสดงความอุดมสมบูรณ์จนสวยสดงดงามอยูเ่ป็นสง่า ความมัน่คงของแวน่แควน้  ยอ่มมา
จากฐานของรัฐคือประชาชน  บา้นเรือนจกัมัน่คงแขง็แรงก็ยอ่มมาจากฐานราก คือ ขาง ข่ือ แปร  
อนัเป็นฐานรากท่ีมัน่คงเช่นกนั 
 ๗.  การครองบา้นครองเรือน  เป็นผูใ้หญ่หากขาดศีลขาดธรรม  เห็นแก่ตวั  เห็นแก่ได ้   
ไม่คิดใส่ใจคนอ่ืน  หรือไม่รู้จกัน าใจเขามาใส่ใจเรา  ยอ่มก่อใหส้ังคมเกิดความเดือดร้อน  ป่ันป่วน  
ตรงกนัขา้มหากผูน้ ามีศีลธรรม  มีน ้าใจ  สังคมก็จะร่มเยน็เป็นสุข 



 ๘.  การเชิดชูระบอบประชาธิปไตย  การบริหารจดัการปัญหาบา้นเมืองยดึตามเสียงส่วน
ใหญ่  เพราะคือประชาชนเป็นใหญ่ในแผน่ดิน “คองใดดูผิดแทมุ้นตรีต่อตา้นอยา่ใหค้่อยคิดคล่ีมา้ง
เอาก ้ากล่าวหลาย” 
 ๙.  การเตรียมพร้อมป้องกนัภยั  ความเตรียมพร้อมของนายทหารและโยธา  ตอ้งหมัน่
ฝึกปรือเหล่าทหารใหพ้ร้อม  จึงจะปลอดจากการถูกราว ี “ขนุใดเสิกเสินแทท้ าทอเคา้เคร่ือง  ขุน
นั้นเสิกช่างเวน้แดนทา้วท่านย  า” 
 ๑๐.  การศึกษาปริยติัปฏิบติัและปฏิเวธ  กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นแผน่ดินธรรม  
แผน่ดินทอง  กล่าวถึงพระสงฆ ์ มีการศึกษาพระธรรมวนิยั  ศึกทั้งคนัถธุระ  และวปัิสสนาธุระ  ฉนั
อาหารเอกา  ส ารวมอินทรีย ์ เขา้ใจในพระพุทธรรม  นบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง 
 ๑๑.  การปลูกฝังสังคมแห่งความปรองดอง  สามคัคี  ปรองดอง  น าสุขร่มเยน็มาให ้ สังคม
เป็นผล  ความแตกแยกน าความทุกขเ์ดือดร้อน  รบราฆ่าฟันมาเป็นผลในท่ีสุด  ตอ้งสร้างสะพาน
แห่งสายสัมพนัธ์กนั 
 ๑๒.  ส านึกการอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดทั้งเร่ืองไดพ้รรณนาป่าเขา  แม่น ้าล า
ธาร  สรรพสัตวน์านาพนัธ์ุ  แมแ้ต่การสู้รบระหวา่งสินไซกบัยกัษก์็ไม่รบในท่ีท่ีมีธรรมอุดม
สมบูรณ์กลบัเล่ียงไปรบท่ีเขายคุนธรอนัเป็นเขาหวัโลน้  อ่านแลว้ท าใหเ้ขา้ใจการรักษาสภาพ
ธรรมชาติ  รักในธรรมชาติ 
 ๑๓.  ตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั  ในเบ้ืองตน้ยกัษก์ุมภณัฑไ์ม่ยอมเช่ือฟังค าบอกเตือนของ
ทา้วเวสสุวรรณจนน าไปสู่สงคราม  คร้ันภายหลงัพระอินทร์มาหา้มปรามยอมเช่ือและปฏิบติัตาม
จึงเกิดสันติ  เพราะเช่ือฟังเจา้โคตรหรือผูใ้หญ่ 
 ๑๔.  เรียนรู้และเขา้ใจคุณสมบติัอุปนิสัยของบุคคลส าคญัในเร่ือง  วรรณกรรมพื้นบา้น 
สินไซใหอ้รรถรสเชิงวรรณกรรมอยา่งครบถว้น  มีความต่ืนเตน้  โลดโผน  ปนเคลา้ไปดว้ยกิเลส
ตณัหา  ราคะ  มานะ  ทิฏฐิ  สงบ  ร่มเยน็  มีรสทั้งทางโลกและทางธรรม  ส่วนดีไดน้ ามาเป็น
แบบอยา่ง  ส่วนร้ายก็น ามาเป็นอุทธาหรณ์สอนใจ  ท าให้เห็นวา่โลกเรามนัก็เป็นเช่นนั้นเอง 
 ๒.๒ สาระของบุคคลในเร่ือง  ทุกคนทุกตอนและทุกส่วนประกอบ  ยอ่มมีส่วนท าให้เร่ือง
เกิดจุดเด่น  แต่จะเลือกกล่าวถึงเฉพาะบุคคลท่ีมีสมบติัพิเศษ  ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  สินไซ -   พระโพธิสัตว ์(ไม่มีปรากฏในนิบาต) แสดงอรรถธรรมชั้นเยีย่ม 
   -   ทรงฤทธ์ิดว้ยแสนยานุภาพสุดพรรณนาได ้
   -   ทรงใชอ้าวธุดาบธนูไดอ้ยา่งแคล่วคล่องแม่นย  า 
   -   ความรัก  ความกตญัญูกตเวทีต่อบุพพการี 
   -   ความรักในเพื่อนพอ้งนอ้งพี่ทั้งทวยราษฎร์ 
   -   ความเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่  ผูท้รงคุณธรรม 
   -   ทรงศิลปในการวาทะเจรจาความ 



   -   ครองความรักอยา่งมัน่คงมิแปรเปล่ียน 
   -   ทรงคุณธรรมความดีมีศีลธรรมรอบรู้รอบดา้น 
   -   ความเคารพรักในระบอบประชาธิปไตย 
 
 ๒.  สังข์  -   เนรมิตร่างกายใหเ้ป็นไปไดส้ารพดัประโยชน์ 
   -   ฉลาดรอบรู้ในเชิงการใชอ้าวธุไดอ้ยา่งรอบดา้น 
   -   สร้างขวญัและก าลงัใจไดเ้ยีย่มในภาวะทอ้แท ้
   -   ทรงคุณธรรมอิทธิบาท  คือ  ฉนัทะ  วริิยะ  จิตตะ  และวมิงัสา 
   -   ทรงคุณธรรมส าหรับผูค้รองเรือน  คือ สัจจะ  ทมะ  ขนัติ  และจาคะ 
   -   ความกตญัญูกตเวทีต่อบุพการี 
   -   รู้จกักาลเทศะ  รอคอยโอกาสไม่วูว่าม 
   -   สงบ  สุขมุ  เยอืกเยน็ 
 ๓.  สีโห  -   ทรงพลงัมหาศาลสามารถงา้งภูผาได ้
   -   กลา้หาญชาญชยัเป็นเจา้แห่งพงไพร 
   -   เข้ียวเล็บเฉียบคมยากจะหาส่ิงเปรียบ 
   -   เสียงกมัปนาทสะทา้นสะเทือนให้โลกถล่มทลายได ้
   -   ปัดเป่าปวงภยัจากหมู่มารไดเ้ด็ดขาด 
   -   ทรงคุณธรรมของผูใ้หญ่ คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา 
   -   ลมเป่าภูผาใหร้าบเรียบ  เป่าทะเลมหาสมุทรใหข้าดเป็นช่วงๆ 
   -   ซ่ือสัตยรั์กษาค ามัน่สัญญา 
 ๔.  พระยากุศราช  -  ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  ทานะ ศีละ บริจาคะ  อาชวะ  มทัวะ  ตปะ  
อกัโกธะ    อวหิิงส์  ขนัตะ  อวโิรธนะ 
   -   รักหมู่วงศาคนาญาติไม่เส่ือมคลาย 
   -   รักความร่วมมือ  ปรองดอง  สามคัคี 
   -   เคารพรักในระบอบประชาธิปไตย 
 ๕.  พระนางจันทา -  จงรักภกัดีพอ่สวามีและราชบลัลงัก ์
   -   รักลูก  รักครอบครัว  รักความถูกตอ้งเป็นธรรม 
   -   ทรงขนัติธรรมอยา่งสูง 
   -   ทรงเสียสละ  มีมนุษยธรรมสูง 
 ๖.  ยกัษ์กุมภัณฑ์  -  ความกลา้หาญชาญชยั 
   -   บุคลิกเป็นตวัของตวัเองสูง 
   -   มีฤทธ์ิเดชหาใครเปรียบเทียบไดใ้นใตห้ลา้ 



   -   เด็ดเด่ียว  รักเดียว  ใจเดียว 
   -   รักเพื่อนพอ้งนอ้งพี่เผา่พนัธ์ุ 
   -   ตน้คดปลายตรง  นบัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในท่ีสุด 
 
 ๗.  พระนางสุมนทา -  เบญจกลัยาณีงามเป็นเลิศ 
   -   รักเดียว ใจเดียว  ไม่รังเกียจเดียดฉนัแมต่้างเผา่พนัธ์ุ 
   -   รักลูกรักเผา่พนัธ์ุ  ห่วงหาอาลยัถึงตลอดเวลา 
   -   ซ่ือสัตย ์ จริงใจกบัทุกคนตามฐานะ  รู้จกัหนา้ท่ี  ท าตามหนา้ท่ี 

๓.  จุดมุ่งหมาย 

 หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ ส าหรับนกัเรียนในสังกดัเทศบาล
นครขอนแก่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ไดมี้ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรไวด้งัน้ี    

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๒. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๓. วเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรคข์องวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๔. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในวรรณกรรมพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน 

๕. รู้จกัเลือกสรรวรรณกรรมพื้นบา้นมาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

๖. บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๗. สรุปความส าคญัของวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๘. ร่วมกนัอนุรักษแ์ละสืบสานวรรณกรรมพื้นบา้นใหค้งอยูสื่บไป 
 

๔.  หลกัการของหลกัสูตรวรรณกรรมพืน้บ้านสินไซ 
๑. เด็กและเยาวชน ส านึกรักทอ้งถ่ินมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ซ่ือสัตย ์กลา้หาญ

กตญัญู  และพอเพียงอนัเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวัละครของวรรณกรรมสินไซ  
๒. เพื่อใหน้กัเรียนในสังกดัเทศบาลสามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองราว เหตุการณ์

ส าคญั มีความภาคภูมิใจในความกลา้หาญความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์ความเป็นชาติไทย 
เอกลกัษณ์  ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของบรรพบุรุษของคนขอนแก่น  

  ๓. พฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ พฒันาการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง การใฝ่รู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๔.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหท้อ้งถ่ิน 
 



๕.  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม 
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง  เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
 การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

๖. ความสามารถในการอ่าน เป็นความสามารถในการรับ รู้ เขา้ใจ ใชป้ระโยชน์จากการแปล
สาร ท่ีผา่นกระบวนการอ่าน การคิด วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณแลว้ ตดัสินใจปรับประยุกตใ์ชอ้ยา่ง
มีคุณค่าต่อการดูแล พฒันาตนเอง พฒันางาน อาชีพ สังคมแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นสุขลกัษณะนิสัย และ
ใชป้ระโยชน์จากการอ่านในทุกสถานการณ์ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 

๖.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินวรรณกรรมสินไซ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์



๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  พึ่งตนเอง 
๑๐. กตญัญูกตเวที 
๑๑. มีสัมมาคารวะ 
๑๒. มีความรับผดิชอบ 
 

๗.  เป้าหมาย 
๗.๑  ใหน้กัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  ศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัความเป็นมา  วรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินไซกบัการพฒันา
เมืองขอนแก่น  ลกัษณะความเช่ือ  ความศรัทธา  ความหลากหลายของเช้ือชาติ  คุณค่าของตวัละคร
ในวรรณกรรมสินไซ  วถีิชีวติความเป็นอยูใ่นอดีตกาล 

๗.๒  ใหน้กัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  เกิด
จิตส านึกร่วม  รักและหวงแหนสาธารณะสมบติัของทอ้งถ่ิน 

๗.๓  นกัเรียน  นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป มีแหล่งศึกษาคน้ควา้ แหล่งเรียนรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอีสาน ท่ีสืบทอดเอกลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์  
วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 

๗.๔  นกัเรียน  นกัศึกษา  และผูท่ี้สนใจทัว่ไป มีความตระหนกัในความเป็นมาและคุณค่า 
อุปนิสัยของตวัละครในวรรณกรรมสินไซ 

 

๘.  แนวการจัดการเรียนรู้ 

 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ  
ส าหรับนกัเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้จึงก าหนดแนวการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ดงัน้ี 

๑. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
๒. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม 



๓. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน และน าบุคคลใน 
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 

๔. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการ
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๕. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจใน
ทอ้งถ่ินของตน 
๖.จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

๙.  ความคาดหวงัหลงัการเรียนรู้ 
๙.๑ นกัเรียนรู้เร่ืองราวของของสินไซ และวรรณกรรมในทอ้งถ่ินของตนเอง 
๙.๒  นกัเรียนสามารถท าโครงงานเก่ียวกบัเร่ืองราวของสินไซในแต่ละบั้นได ้
๙.๓  นกัเรียนสามารถน าเสนองานในรูปแบบการแสดงละครบอกเล่าเร่ืองราวของสินไซ

ได ้
๙.๔  นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามพิธีกรรม การปฏิบติัตน ตลอดจนเร่ืองราวในอดีตได ้
๙.๕  นกัเรียนเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนศิลปะ  ประเพณี วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

 

๑๐.  โครงสร้างเนือ้หาและอตัราเวลาเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
 

เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ เมืองเป็งจาล ๒ 

เร่ืองท่ี  ๒ เมืองอโนราช ๒ 

เร่ืองท่ี  ๓ พญายกัษก์ุมภณัฑอุ์ม้นางสุมณฑาไป ๒ 

เร่ืองท่ี  ๔ พระยากุศราชออกบวชตามหาสุมณฑา ๒ 

เร่ืองท่ี  ๕ ก าเนิดกุมาร ๒ 

เร่ืองท่ี  ๖ ถูกขบัออกจากเมือง ๒ 

เร่ืองท่ี  ๗ หกกุมารหลอกสินไซใหต้ามหานางสุมณฑา ๒ 

เร่ืองท่ี  ๘ สินไซ ๒ 

รวม ๑๖ 
 
 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ เร่ือง  สินไซ (ด่าน งู ซวง)     

เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ สินไซเดินดง  (เร่ืองยอ่ด่านทั้งเกา้)    ๒ 
เร่ืองท่ี  ๒ สรุปเร่ืองยอ่ด่านงูซวง     ๑ 
เร่ืองท่ี  ๓ ค าศพัท ์สะกดค าภาษาถ่ิน     ๒ 
เร่ืองท่ี  ๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน     

- อ่านในใจ  เรียงล าดบัเหตุการณ์ตามเน้ือเร่ือง 
- อ่านออกเสียง ตั้งค  าถาม-ตอบค าถาม จากเน้ือเร่ือง  
- การใชภ้าษา (ผญา  ส านวน) 
- วเิคราะห์ตวัละคร 

(๖) 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

เร่ืองท่ี  ๕ การแสดงบทบาทสมมุติ        ๓ 

เร่ืองท่ี  ๖ การจดันิทรรศการ        ๒ 

เร่ืองท่ี  ๗ ทดสอบผลสัมฤทธ์ิ ๑ 

รวม ๑๗ 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ เร่ือง  สินไซ (ด่าน พญาช้าง)     

เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ สินไซเดินดง (เร่ืองยอ่ด่านทั้ง๙) ๒ 
เร่ืองท่ี  ๒ สรุปเร่ืองยอ่ ด่านพญาชา้ง ๑ 
เร่ืองท่ี  ๓ ค าศพัท ์สะกดค าภาษาถ่ิน ๒ 
เร่ืองท่ี  ๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน 

- อ่านในใจ เรียงล าดบัเหตุการณ์ตามเน้ือเร่ือง 
-อ่านออกเสียง ตั้งค  าถาม – ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง 
-การใชภ้าษา (ผญา ส านวน) 
-วเิคราะห์ตวัละคร 

(๖) 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

เร่ืองท่ี  ๕ การแสดงบทบาทสมมุติ ๓ 

เร่ืองท่ี  ๖ การจดันิทรรศการ ๒ 

เร่ืองท่ี  ๗ ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ๑ 

รวม ๑๗ 
 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ เร่ือง  สินไซ (ด่านกุมภัณฑ์)     

เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ สินไซเดินดง (เร่ืองยอ่ด่านทั้ง๙) ๒ 
เร่ืองท่ี  ๒ สรุปเร่ืองยอ่ด่านกุมภณัฑ์ ๑ 
เร่ืองท่ี  ๓ ค าศพัทส์ะกดค าภาษาถ่ิน ๒ 
เร่ืองท่ี  ๔ ศึกษารายละเอียดเฉพาะด่าน 

- อ่านในใจ เรียงล าดบัเหตุการณ์ตามเน้ือเร่ือง 
-อ่านออกเสียง ตั้งค  าถาม – ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง 
-การใชภ้าษา (ผญา ส านวน) 
-วเิคราะห์ตวัละคร 

(๖) 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

เร่ืองท่ี  ๕ การแสดงบทบาทสมมุติ ๓ 

เร่ืองท่ี  ๖ การจดันิทรรศการ ๒ 

เร่ืองท่ี  ๗ ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ๑ 

รวม ๑๗ 

 

มธัยมศึกษาปีที ่ ๑  (ตอนมหาสงคราม) 

เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ ก่อนถึงตอนท่ีจะเรียน ๒ 
เร่ืองท่ี ๒ เน้ือหาของเร่ืองโดยละเอียด ๑ 
เร่ืองท่ี ๓ แบบฝึกหดั ๒ 
เร่ืองท่ี ๔ ค าศพัทท์า้ยบท ๑ 
เร่ืองท่ี  ๕ ลกัษณะค าประพนัธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บงัคบัเหมือนโคลงส่ี

สุภาพ 
๓ 

รวม ๑๒ 

 
 
 
 
 



มธัยมศึกษาปีที ่ ๒ (ตอนสินไซข้ึนครองราชย)์ 
เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ ก่อนถึงตอนท่ีจะเรียน ๒ 
เร่ืองท่ี ๒ เน้ือหาของเร่ืองโดยละเอียด ๑ 
เร่ืองท่ี ๓ แบบฝึกหดั ๒ 
เร่ืองท่ี ๔ ค าศพัทท์า้ยบท ๑ 
เร่ืองท่ี  ๕ ลกัษณะค าประพนัธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บงัคบัเหมือนโคลงส่ี

สุภาพ 
๓ 

รวม ๑๒ 

 

มธัยมศึกษาปีที ่ ๓ (ตอนกุมภณัฑคื์นชีพ) 
เร่ืองที่  

เนือ้หา 
อตัราเวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
เร่ืองท่ี  ๑ ก่อนถึงตอนท่ีจะเรียน ๒ 
เร่ืองท่ี ๒ เน้ือหาของเร่ืองโดยละเอียด ๑ 
เร่ืองท่ี ๓ แบบฝึกหดั ๒ 
เร่ืองท่ี ๔ ค าศพัทท์า้ยบท ๑ 
เร่ืองท่ี  ๕ ลกัษณะค าประพนัธ์ (โคลงดั้นอีสาน) บงัคบัเหมือน 

โคลงส่ีสุภาพ 
๓ 

รวม ๑๒ 

 
 
 

๑๑. เวลาเรียน 

 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ  ส าหรับนกัเรียนในสังกดัเทศบาล
นครขอนแก่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ก าหนดเวลาเรียนจ านวน  ๑๒-๑๖  
ชัว่โมง สัปดาห์ละ ๒ ชัว่โมง เป็นเวลา   ๘  สัปดาห์ 
 

 
 
 



๑๒. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 ในการกิจกรรมการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ  
ส าหรับนกัเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓
ประกอบดว้ยส่ือและแหล่งการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

๑. หนงัสือและเอกสารเก่ียวกบัวรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 
๔. หอ้งสมุด 
๕. วทิยากรทอ้งถ่ิน 
๖. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

 
 

การวดัผลและประเมนิผล 

การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้นสินไซ   
ส าหรับนกัเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓
ประกอบดว้ย ๔ ส่วน คือ วธีิการวดัเคร่ืองมือ ผูป้ระเมินและเกณฑ ์ดงัน้ี 

วธีิการวดั 

  การสังเกต 

  การตรวจผลงาน 

เคร่ืองมือ 

  แบบบนัทึกการสังเกต 

  แบบตรวจบนัทึกสาระการเรียนรู้ 

  แบบประเมินผลงาน 

  แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยม และ 

     คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  แบบวดัเจตคติ 

ผู้ประเมิน 

  ครู 

  นกัเรียน 

  ผูป้กครอง 

 



 

  เกณฑ์   การสังเกต 
- แบบบนัทึกการสังเกต 

๐  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
๑   หมายถึง ปานกลาง 
๒   หมายถึง ดี 

- แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 
๑   หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงคุณลกัษณะนั้นเด่นชดั 
๒ หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงคุณลกัษณะนั้นปานกลาง 
๑ หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงคุณลกัษณะนั้นนอ้ย 

  การตรวจผลงาน 
- แบบตรวจบนัทึกสาระการเรียนรู้ 
- แบบประเมินผลงาน 

๐ หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
 ๑              หมายถึง ปฏิบติัไม่ครบถว้น 

๒                หมายถึง ปฏิบติัครบถว้น 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ไดค้ะแนนร้อยละ  ๖๐  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
  แบบวดัเจตคติ 

  คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายความวา่ มีเจตคติในทางท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายความวา่ มีเจตคติในทางท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก  
คะแนนเฉล่ีย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายความวา่ มีเจตคติในทางท่ีดีอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายความวา่ มีเจตคติในทางท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายความวา่ มีเจตคติในทางท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด 
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