
 

แผนจัดการเรียนรู ท่ี ๒ 
 
ท๔๑๒๐๑ วรรณกรรมอีสาน ๑    ชวงชัน้ท่ี ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  เวลา  ๒ ชั่วโมง 

หนวยการเรยีนรู  ประวตัิความเปนมาของภาษาและตัวอกัษรไทยอีสาน 
 
สาระสําคัญ 
    ชาวไทยอีสานมีภาษาเปนเอกลักษณของตัวเอง มีตัวอักษรจารกึเรื่องราวคําสอนตางๆ  
มาชานาน เปนภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่มคีณุคาทีช่าวไทยอีสานควรชืน่ชม 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
    นักเรียนสามารถบอกประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสานได 
จุดประสงคการเรียนรู 
     ๑. ตอบคําถามเกีย่วกบัประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสานได 
     ๒. รายงานประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสานดวยภาษาไทยอีสานได 
     ๓. บอกความสําคัญของภาษาและตัวอักษรไทยอีสานได 
สาระการเรียนรู 
     ๑. ประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
     ๒. การรายงานดวยภาษาไทยอีสาน 
     ๓. ความสําคัญของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
คุณลักษณะท่ีปลูกฝง 
     การทาํงานรวมกับผูอื่น 
กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
     ๑. ครูเตรียมใบลานจริง เลือกผูก (ชุด) ที่ไมสําคญันัก ใชกระดาษกาวติดทาํปายหมายเลข
กํากับไวเพ่ือไมใหสับสนเม่ือเก็บเขาผูกเดิม แกผูกและแจกใหนักเรยีนดูคนละใบ ย้ําใหจับถือ
อยางระมัดระวัง สนทนาเก่ียวกับภาษาและตัวอักษรในใบลานและในภาคอีสาน ใหเห็นคุณคา
ในการศึกษาเรียนรูและอนุรักษสืบสาน ตอนน้ียังอานไมออก แตเม่ือเรียนจบแลว จะอานได   
     ๒. ครแูจงจุดประสงค กิจกรรมและเกณฑการประเมินผล  
     ๓. ครูแจกคําถามเรื่องประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสานใหนักเรยีนทกุ
คน แจงแนวการปฏิบัต ิ
     ๔. นักเรียนจัดกลุม ๕ กลุม รวมกันอภิปราย สรุปจากใบความรูเรื่องภาษาและตัว
อักษรไทยอีสาน เตรียมพูดรายงานดวยภาษาไทยอีสาน ตามรายละเอียด ดังน้ี 

กลุมที ่๑ สภาพทางภาษาของทองถ่ินอีสาน  
 กลุมที ่๒ เอกลักษณของภาษาไทยอีสาน 
 กลุมที ่๓ อักษรไทยนอย 



 

 กลุมที ่๔ อักษรตัวธรรม 
 กลุมที ่๕ ความสําคัญของภาษาไทยอีสาน 
ชั่วโมงท่ี ๒ 
    ๑. ครแูจกแบบประเมินกิจกรรมกลุมและแบบประเมินการพูดรายงานใหกลุมละชุด 
นักเรียนจะเปนผูประเมินกิจกรรมกลุมและการพูดรายงานของเพ่ือน แลวนําคะแนนมาเฉล่ียกบั
คะแนนทีค่รใูห 
     ๒. นักเรียนแตละกลุมรายงานหนาชั้นดวยภาษาไทยอีสาน 
     ๓. ครูและนักเรียนในกลุมรวมกันประเมินการรายงานโดยใชแบบประเมินการพูดรายงาน 
     ๔. ครแูละนักเรียนในกลุมรวมกันประเมินกิจกรรมกลุม ทั้งกลุมตัวเองและกลุมอ่ืนๆ โดย
ใชแบบประเมินกิจกรรมกลุม 
     ๕. เม่ือรายงานเสรจ็ทกุกลุม ตัวแทนนักเรียนรวบรวมผลการประเมินทั้งสองแบบจากทกุ
กลุมและจากคร ูเพ่ือสรุปผลการประเมิน แจงใหทุกคนทราบ ชวยกันชี้จุดบกพรองและ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงในโอกาสตอไป 
    ๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประวัติความเปนมาและความสําคัญของภาษาและตัว
อักษรไทยอีสาน 
    ๗. นักเรียนตอบคําถามที่แจกใหตอนตน และเขียนความสําคัญของภาษาและตัวอักษรไทย
อีสาน 
    ๘. ครตูรวจ ประเมินและแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบและปรับปรุงในคาบตอไป  
ส่ือการเรียนรู 
    ๑. ใบลานจารึกอักษรไทยนอย 
    ๒. ใบความรูเรื่องภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
 

การวัดผลประเมินผล 
    ๑. กระบวนการวดั 

ส่ิงท่ีวัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
๑. ความรูเกีย่วกับประวัติ
ความเปนมาของภาษา

และตัวอักษรไทยอีสาน 
๒. ทักษะการรายงานดวย
ภาษาไทยอีสาน 

๓. เจตคตติอภาษาและ 
ตัวอักษรไทยอีสาน 

๔. คุณลักษณะที่พึง

ขอ ๑ ครตูรวจคําตอบ
เกี่ยวกับประวัติความ

เปนมาของภาษาและตัว

อักษรไทยอีสาน 
ขอ ๒ ครแูละนักเรียนสังเกต
การรายงานดวยภาษาไทย

อีสาน แลวเฉล่ียคะแนน 
ขอ ๓ ครูตรวจการเขยีน
ความสําคัญของภาษาและ

ขอ ๑ คําถามเรื่องประวัติ
ความเปนมาของภาษา

และตัวอักษรไทยอีสาน 
ขอ ๒ แบบประเมินการพูด
รายงาน  

ขอ ๓ ประเด็นการเขียน 
ขอ ๔ แบบประเมินกิจกรรม
กลุม 

 



 

ขอ ๔ ครูและนักเรียนสังเกต
กิจกรรมกลุม แลวเฉล่ีย
คะแนน 

สอบวัดผลกลางภาค 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 
    ๒. เกณฑการวัดและประเมินผล 

๒.๑ การตอบคําถามเรื่องประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
       ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาตอบไดถูกตอง อธิบายเพ่ิมเติมไดชัดเจนมากกวา ๑๒ ขอ 
       ระดับ ๒ (ดี) ถาตอบไดถูกตอง อธิบายเพ่ิมเติมไดชัดเจน ๑๐-๑๒ ขอ 
       ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาตอบไดถูกตอง นอยกวา ๑๐ ขอ หรือไมอธิบายเพ่ิมเติม 
ตองคนควาเพ่ิมเติมและตอบใหม 
 ๒.๒ การรายงานประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
       รายละเอียดปรากฏในแบบประเมินการพูดรายงาน 
 ๒.๓ การเขียนความสําคัญของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
        ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาประเด็นถูกตอง สมบูรณ มีตัวอยางประกอบ 
        ระดับ ๒ (ด)ี ถาประเด็นถูกตอง มีตัวอยางประกอบพอสมควร 
        ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาประเด็นมีขอผิดพลาด ไมมีตัวอยางประกอบ ตองคนควา
เพ่ิมเติมและเขียนใหม 
 ๒.๔ การทํางานรวมกับผูอืน่ 
        รายละเอียดปรากฏในแบบประเมินกิจกรรมกลุม 
  ๒.๕ การสอบวัดผลกลางภาค ใหนักเรียนเขียนบรรยายความรูสึกชืน่ชมในภาษาไทย
อีสาน ใชเกณฑเดียวกับขอ ๒.๓  
 

กิจกรรมตอเนื่อง 
    จัดปายนิเทศในหองเรียนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
 

เคร่ืองมือเพ่ิมเติม 

 ๑. คําถามเรือ่งประวัติความเปนมาของภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 
  ๒. ใบความรูเรื่องภาษาและตัวอักษรไทยอีสาน 

๓. แบบประเมินกิจกรรมกลุม 
  ๔. แบบประเมินการพูดรายงาน 
 
 
 



 

 
 

คําถาม 
เร่ือง ประวัตคิวามเปนมาของภาษาและตัวอกัษรไทยอีสาน 

 
ชื่อ.............................................................................ชั้น....................
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 ใหนักเรยีนศกึษาจากหนังสือเรียนภาษาไทยอีสานและฟงการรายงานของเพ่ือนอยาง
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๑๑. อักษรไทยนอย สวนใหญใชบันทึกอะไร ใครเปนผูใช
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