
คูมือจัดการเรียนรู 

รายวิชา ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔   ภาคเรียนท่ี ๒ 

หนวยท่ี ๑ การอานเขียนอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

หนวยท่ี ๒ การอานเขียนอักษรธรรมอสีานภาษาบาล ี
 

รายละเอยีดเนื้อหา  

ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒  เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
 

๑. การอานเขยีนอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน (๖ ชั่วโมง) 

     ๑.๑ รูปลักษณอักษรธรรมที่ใชเขยีนภาษาไทยอีสาน 

 พยัญชนะ สระ เครื่องหมาย ตัวเลข 

     ๑.๒ อักขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

  ๑) การประสมคํา แม ก กา และ คาํยอ 

  ๒) การประสมตัวสะกด แม กน 

  ๓) การประสมตัวสะกด แม กง 

  ๔) การประสมตัวสะกด แม กก 

  ๕) การประสมตัวสะกด แม กด 

  ๖) การประสมตัวสะกด แม กบ 

  ๗) การประสมตัวสะกด แม กม 

  ๘) การประสมตัวสะกด แม เกย 

  ๙) การประสมตัวสะกด แม เกอว 

๒. การอานเขยีนอักษรธรรมภาษาบาลี (๖ ชั่วโมง) 

 ๒.๑ พยัญชนะที่ใชเขยีนภาษาบาลี 

 ๒.๒ สระที่ใชเขียนภาษาบาลี 

 ๒.๓ อักขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

   ๑) การใชสระลอย 

   ๒) การใชสระจม 

   ๓) ตารางแจกคาํ 

   ๔) อักษรสังโยค (ตัวสะกดตัวตาม) 

๒.๔ การอานเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย 

๒.๕ การแปลงจากอักษรไทยเปนอักษรธรรม 

๒.๖ บทสวดมนตไหวพระ 

๒.๗ ปญญาปารมี 

๒.๘ พระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน 
 



๓. การอานวรรณกรรมอีสาน  (๔ ชั่วโมง) 

 ๓.๑ เฮือนสามนํ้าส่ี 

  -ความเปนมา 

  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 

  -วิเคราะห วิจารณ 

 ๓.๒ จารึกวัดปาใหญ 

  -ความเปนมา 

  -อาน ทําความเขาใจศัพท สํานวน 

  -วิเคราะห วิจารณ 

๔. เอกสารใบลาน (๒ ชั่วโมง) 

 -ความสําคัญ 

 -องคประกอบ 

 -การดแูลรกัษา 

 -การจารใบลาน 

๕. การเผยแพรภาษาและวรรณกรรมอีสาน (๒ ชั่วโมง) 

 -จัดนิทรรศการในโอกาสสําคัญตางๆ เชน นิทรรศการทางวิชาการ งานเทศกาลใน

ทองถ่ิน การจดัปายนิเทศในหองเรียน ฯลฯ 

 -สาระทีจ่ัดแสดง เชน จัดปายนิเทศ สาธิตการจารใบลาน สาธิตผะหยาเกี้ยว แสดง

ผลงานนักเรียน ภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ แขงขันจารใบลาน สอย เพลงกลอมเด็ก เปนตน 

 -เผยแพรทางอินเตอรเน็ท 



ตารางวิเคราะหเวลาเรียน หนวยการเรียนรู และส่ือการเรียนรู 

รายวิชา ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔   ภาคเรียนท่ี ๒ 

ช.ม. ที่ หนวยการเรียนรู สื่อ / เครื่องมือ 

๑-๖ หนวยท่ี ๑ การอานเขียนอักษรธรรม

ภาษาไทยอีสาน 

 

๑. ตัวอยางเอกสารใบลานอักษรธรรมอีสาน 

๒. ชุดความรู ๑ เรื่องอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

๓. ชุดฝก ๑ การเขียนตัวอักษรและประสมคําอักษร

ธรรมภาษาไทยอีสาน จํานวน ๑๐ แบบฝก 

๔. แบบทดสอบหลังเรียน 

๗-๑๒ หนวยท่ี ๒ การอานเขียนอักษรธรรม

ภาษาบาลี 

๑. หนังสือพระไตรปฎก 

๒. ชุดความรู ๒ เรื่อง อักษรธรรมภาษาบาลี 

๓. ชุดฝก ๒ การเขียนตัวอักษรและประสมคําอักษร

ธรรมภาษาบาลี จํานวน ๗ แบบฝก 

๔. แบบทดสอบหลังเรียน 

๑๓-๑๖ หนวยท่ี ๓ วรรณกรรมอีสานเรื่อง 

เฮือนสามน้ําสี่ และจารึกวัดปาใหญ 

 

๑. ใบความรูเรื่องเฮือนสามน้ําสี่ และจารึกวัดปาใหญ 

๒. อุปกรณเครื่องใชของจริง 

๓. ภาพอุปกรณเครื่องใชตางๆ 

๔. ภาพศิลาจารึกวัดปาใหญ 

๕. แบบทดสอบ 

๑๗-๑๙ หนวยท่ี ๔ เอกสารใบลาน 

 

๑. ใบความรูเรื่องเอกสารใบลาน 

๒. ตัวอยางเอกสารใบลาน 

๓. ภาพตนลาน ตูพระคัมภีร 

๔. อุปกรณการจารใบลาน (ใบลานวาง  เหล็กจาร  

น้ํามันยาง  เขมาไฟ  เศษผา) 

๕. อุปกรณการรักษาใบลาน (เศษผา ฟองน้ํา  น้ํายา

เคลือบหนัง  แอลกอฮอล) 

๖. วิทยากรทองถิ่น 

๒๐ หนวยท่ี ๕ การเผยแพรภาษาและ

วรรณกรรมอีสาน 

 

๑. การจัดปายนิเทศ 

๒. การจัดนิทรรศการ 

๓. การจัดทําเอกสารเผยแพร เชน แผนพับ จุลสาร 

เปนตน 

๔. การเผยแพรทางอินเตอรเน็ท 



ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูและแบบฝก 

รายวิชา ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔   ภาคเรียนท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เร่ือง การอานเขียนอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน (๖ ชัว่โมง) 

ช.ม. ที่ ใบความรูที่ / เรื่อง แบบฝกท่ี / เรื่อง 

๑ ชุดความรู ๑ อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

ตอนท่ี ๑ รูปลักษณอักษรธรรมอีสาน 

    (พยัญชนะ สระ เครื่องหมาย ตัวเลข) 

ชุดฝก ๑ อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

แบบฝกธรรมอีสาน ๑ พยัญชนะ 

แบบฝกธรรมอีสาน ๒ สระ 

๒ ตอนท่ี ๒ อักขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

เรื่องท่ี ๑ การประสมสระแม ก กา  คํายอ 

เรื่องท่ี ๒ การประสมตัวสะกด แม กน 

แบบฝกธรรมอีสาน ๓ การประสมคํามาตรา แม ก กา 

แบบฝกธรรมอีสาน ๔ การประสมคํามาตรา แม กน 

๓ เรื่องท่ี ๓ การประสมตัวสะกด แม กง 

เรื่องท่ี ๔ การประสมตัวสะกด แม กก 

แบบฝกธรรมอีสาน ๕ การประสมคํามาตรา แม กง 

แบบฝกธรรมอีสาน ๖ การประสมคํามาตรา แม กก 

๔ เรื่องท่ี ๕ การประสมตัวสะกด แม กด 

เรื่องท่ี ๖ การประสมตัวสะกด แม กบ 

แบบฝกธรรมอีสาน ๗ การประสมคํามาตรา แม กด 

แบบฝกธรรมอีสาน ๘ การประสมคํามาตรา แม กบ 

๕ เรื่องท่ี ๗ การประสมตัวสะกด แม กม 

เรื่องท่ี ๘ การประสมตัวสะกด แม เกย 

เรื่องท่ี ๙ การประสมตัวสะกด แม เกอว 

แบบฝกธรรมอีสาน ๙ การประสมคํามาตรา แม กม 

แบบฝกธรรมอีสาน ๑๐ การประสมคํามาตรา แม เกย 

และแม เกอว 

๖ ทบทวนการประสมคําภาษาไทยอีสาน ตารางประสมคํา 

หนวยการเรยีนรูท่ี ๒  เร่ือง การอานเขียนอักษรธรรมภาษาบาลี (๖ ชั่วโมง) 

ช.ม. ที่ ใบความรูที่ / เรื่อง แบบฝกท่ี / เรื่อง 

๑ ชุดความรู ๒ อักษรธรรมภาษาบาลี 

เรื่องท่ี ๑ พยัญชนะท่ีใชเขียนภาษาบาลี 

เรื่องท่ี ๒ สระท่ีใชเขียนภาษาบาลี 

ชุดฝก ๒ อักษรธรรมภาษาบาลี 

แบบฝกธรรมบาลี ๑ พยัญชนะ 

แบบฝกธรรมบาลี ๒ สระลอย สระจม 

๒ เรื่องท่ี ๓ อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสาน

ภาษาบาลี (สระลอย สระจม ตารางแจกคํา 

ตัวสะกดตัวตาม) 

แบบฝกธรรมบาลี ๓ อักษรสังโยค (ฝกแจกคําใน

ตาราง  ฝกอานคําที่มีตัวสะกดตัวตาม) 

 

๓ เรื่องท่ี ๔ การอานเขียนภาษาบาลีดวย

อักษรไทย 

เรื่องท่ี ๕ การแปลงภาษาบาลีจากอักษรไทย

เปนอักษรธรรม 

แบบฝกธรรมบาลี ๔ คําที่สะกดดวย ง เต็ม ไมอังแลน 

และ นฤคหิต 

แบบฝกธรรมบาลี ๕ คําที่ใช  ร  เฟอง 

 

๔ เรื่องท่ี ๖ บทสวดมนตไหวพระ แบบฝกธรรมบาลี ๖ บทสวดมนตไหวพระ 

๕ เรื่องท่ี ๗ ปญญาปารมี แบบฝกธรรมบาลี ๗ ปญญาปารมี 

๖ เรื่องท่ี ๘ พระไตรปฎกฉบับอักษรธรรม

อีสาน 

-ฝกอาน -ทดสอบอานปากเปลา 

-ทําแบบทดสอบหลังเรียน (นอกเวลา) 

หมายเหตุ  ครูผูสอนดําเนินการฝกและทดสอบดวย

ตนเอง 

 

 



 
คูมือจัดการเรียนรู ท่ี ๑ 

 

ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔      เวลา  ๖  ชั่วโมง 
เร่ือง การอานเขียนอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

 

สาระสําคัญ 

     อักษรธรรมอีสานมีรูปลักษณและอักขรวิธีเฉพาะตวั ถือวาเปนอักษรชั้นสูง ในภาคอีสานมี

การใชอักษรธรรมบันทึก ๒ ภาษา คือภาษาไทยอีสาน และภาษาบาลี การเรียนรูรูปลักษณและ

หลักการประสมคํา ฝกทกัษะการอานและเขียนอยางสม่ําเสมอ จะสามารถใชส่ือสารไดอยาง

ถูกตองและคลองแคลว ในตอนแรกน้ีจะนําเสนอการจดัการเรียนรูเรื่องการอานเขียนอักษร

ธรรมภาษาไทยอีสานเปนพ้ืนฐานกอน เน่ืองจากรูปแบบอักขรวิธีไมซับซอนมากนัก 

จุดประสงคการเรียนรู 

     นักเรียนสามารถอานเขยีนอักษรธรรมภาษาไทยอีสานได 

เนื้อหา 

     ๑. ปฐมนิเทศ 

     ๒. รูปลักษณอักษรธรรมที่ใชเขยีนภาษาไทยอีสาน 

 พยัญชนะ สระ เครื่องหมาย ตัวเลข 

๓. อกัขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน      

 ๓.๑ การประสมคํา แม ก กา และ คาํยอ 

 ๓.๒ การประสมตัวสะกด แม กน 

 ๓.๓ การประสมตัวสะกด แม กง 

 ๓.๔ การประสมตัวสะกด แม กก 

 ๓.๕ การประสมตัวสะกด แม กด 

 ๓.๖ การประสมตัวสะกด แม กบ 

 ๓.๗ การประสมตัวสะกด แม กม 

 ๓.๘ การประสมตัวสะกด แม เกย 

 ๓.๙ การประสมตัวสะกด แม เกอว 

     ๔. ทบทวนการประสมคําในตารางประสมคํา 

คุณลักษณะท่ีเนน 

     การใฝเรยีนใฝรูและความรับผิดชอบ 



กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี ๑ ปฐมนิเทศ และรูปลักษณอกัษรธรรมอีสาน 

     จุดประกาย 

๑. ใหนักเรยีนดูเอกสารใบลานตัวอยาง ครูอธิบายความเปนมา ความสําคญั และสภาวะ

วิกฤติของเอกสารใบลานทีก่ําลังจะสาบสูญเน่ืองจากคนที่อานไดมีนอย ขาดการดแูลรักษา 

ตางชาติบางประเทศ เชน ญี่ปุน ไดซื้อไปบาง ถายไมโครฟลมไปบาง เพ่ือสกัดภมูิปญญาจาก

เอกสารใบลานไปใชประโยชน ถาเราไมศึกษาเรียนรู อนุรักษสืบสานไว อีกไมนานเราอาจไดไป

เรียนภาษาและอักษรของเราเองที่ตางประเทศ 

๒. ครูแจงผลการเรยีนรูที่คาดหวัง เน้ือหาโดยยอ กิจกรรมที่จะทํา วิธีการและเกณฑการ

ประเมินผล 

เรียนรู 

๑. แจกชดุความรู ๑ และแบบฝกใหนักเรียน กําชับในการดแูลรกัษา ใหถือวาเปนสมบัติที่มี

คา อยาใหชาํรดุเสียหาย เปนการแสดงเจตคติทีด่ีตอวิชาเรียนดวย 

๒. นักเรียนศกึษาชดุความรู ๑ อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน  ตอนที ่๑ เรื่อง รูปลักษณอักษร

ธรรมอีสาน ซึง่ประกอบดวย พยัญชนะ สระ เครื่องหมาย และตัวเลข  ครูอธิบายและเขียนใหดู

เปนตัวอยาง 

๓. นักเรียนฝกเขียนตัวอักษรจากแบบฝกชุดที่ ๑ เรือ่ง รูปลักษณตวัอักษร 

๔. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรไทย 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนจดักลุมใหไดกลุมละประมาณ ๔-๕ คน  แบงหนาที่ตามวิธีกระบวนการกลุม คือ 

เลือกประธาน และเลขานุการ  ตั้งชื่อกลุมตามชื่อวรรณกรรมอีสาน เชน นางผมหอม  ขูลูนางอั้ว  

เซียงเมี่ยง  ผาแดงนางไอ  ทาวกํ่ากาดํา  นางแตงออน  กําพราผีนอย  เปนตน 

๒. แตละกลุมศึกษาใบความรู ตอนที่ ๒ เรื่องที่ ๑ การประสมคํา แม ก กา และคาํยอ  เรื่อง

ที่ ๒ การประสมตัวสะกด แม กน 

๓. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมอีสาน ๓ และ ๔ 



๔. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรไทย 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๓ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๓ การประสมคาํ แม กง  

เรื่องที่ ๔ การประสมตัวสะกด แม กก 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมอีสาน ๕ และ ๖ 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรไทย 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๔ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๕ การประสมคาํ แม กด  

เรื่องที่ ๖ การประสมตัวสะกด แม กบ 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมอีสาน ๗  และ ๘ 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรไทย 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 



ชั่วโมงท่ี ๕ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๗ การประสมคาํ แม กม  

เรื่องที่ ๘ การประสมตัวสะกด แม เกย  เรื่องที่ ๙ การประสมตัวสะกด แม เกอว 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมอีสาน ๙  และ ๑๐ 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรไทย 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๖ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

๓. ครูแนะนําการทําแบบฝกทบทวนความรูดวยตารางประสมคํา 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนทาํแบบฝกทบทวนการประสมคําในตารางประสมคํา  

๒. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรือ่งการประสมคํา 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ส่ือการเรียนรู 

     ๑. เอกสารใบลาน 

     ๒. ชุดความรูอักษรธรรมอีสาน ชุดที่ ๑ เรื่อง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน จาํนวน ๒๗ หนา 

     ๓. แบบฝกเขียนตัวอักษรและประสมคําอักษรธรรมอีสาน แบบฝก ๑ เรื่อง อักษรธรรม

ภาษาไทยอีสาน จํานวน ๕๒ หนา 

 



การวัดและประเมินผล 

     ๑. กระบวนการวดั 

ส่ิงท่ีวัด วิธีการ/ตวับงชี ้ เคร่ืองมือ 

๑. ความรู 

๑.๑ การเขียนตัวอักษร

ธรรมอีสาน 

๑.๒ การประสมคํา 

 

 

๑. สังเกตการเขียนตัวอักษร

ไดถูกรูปลักษณและ

ทิศทาง 

๒. ครูตรวจความถูกตองของ

รูปลักษณตัวอักษรและ

การประสมคาํจากแบบฝก 

๓. ทดสอบหลังเรียน 

 

 

๑. แบบฝกชุดที่ ๑ 

๒. แบบทดสอบ 

๒. ทักษะ 

การเขียนตัวอักษร

ธรรมอีสาน 

 

 

ครูสังเกตความสวยงามและ

คลองแคลวของการเขียน

ตัวอักษร 

 

 

๑. แบบฝกชุดที่ ๑ 

๒. แบบประเมินการเขียน

ตัวอักษร 

 

๓. คุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค 

    การใฝเรียนใฝรู 

    ความรับผดิชอบ 

 

ครูสังเกตความถ่ีในการสง

งานการปรับปรุงงาน  ความ

ตรงตอเวลาในการสงงาน 

 

๑. แบบบันทึกการสงงาน 

๒. บันทึกผลการประเมิน

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคใน 

ปพ. ๕ 

 

      ๒. เกณฑการวดัและประเมินผล 

       ๒.๑ ความรูในการเขียนตัวอักษรและการประสมคาํ 

      ระดับ ๕ (ดีมาก)  ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ระดับ ๔ (ด)ี ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๗๐-๗๙ 

      ระดับ ๓ (ปานกลาง) ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๖๐-๖๙ 

       ระดับ ๒ (ออน) ถาทาํแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๕๐-๕๙ 

       ระดับ ๑ (ออนมาก) ถาทาํแบบฝกถูกตองต่ํากวารอยละ ๕๐ 

 ๒.๒ ทักษะการเขียนตัวอักษร 

      ระดับ ๕ (ดีมาก)  ถาเขียนตัวอักษรไดสวยงามคลองแคลวมาก 

      ระดับ ๔ (ด)ี ถาเขียนตัวอักษรไดสวยงามแตยังไมคลองมาก 

      ระดับ ๓ (ปานกลาง) ถาเขียนตัวอักษรไดไมคอยสวยและไมคลอง 

       ระดับ ๒ (ออน) ถาเขียนตัวอักษรไดไมสวยและชา 



       ระดับ ๑ (ออนมาก) ถาเขียนตัวอักษรไดไมสวยและชามาก 

๒.๓ การใฝรูใฝเรียนและความรับผิดชอบ 

        ระดับ ๓ (มาก)  ถาทาํแบบฝก สง ปรับปรุงแกไข สมํ่าเสมอ 

       ระดับ ๒ (ปานกลาง) ถาทําแบบฝก สง ปรับปรุงแกไขปานกลาง 

       ระดับ ๑ (นอย) ถาทําแบบฝก สง ปรับปรุงแกไขนอย ตองทําเพ่ิม 

กิจกรรมตอเนื่อง 

 ใหนักเรยีนฝกเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 



คูมือจัดการเรียนรู ท่ี ๒ 

 

ท๔๑๒๐๒ ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๒      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔      เวลา  ๖  ชั่วโมง 
เร่ือง การอานเขียนอักษรธรรมภาษาบาลี 

 

สาระสําคัญ 

     ภาษาบาลีเปนภาษาทีใ่ชจารึกพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏใน

พระไตรปฎก และบทสวดมนตลวนเปนภาษาบาลีทั้งส้ิน ชาวไทยอีสานไดรับอิทธิพลภาษาบาลี

จากพระพุทธศาสนา ไดจารึกพระธรรมคําสอนตางๆ ไวในเอกสารใบลาน  วรรณกรรมอีสาน

จํานวนมากมีสวนเกี่ยวของกับพุทธศาสนา จึงมีคาํศัพทภาษาบาลีปะปนกับภาษาถ่ินเปนจํานวน

มาก  การเรียนรูอักษรธรรมภาษาบาลีจะทําใหอานอักษรโบราณอีสานไดถูกตอง ชวยใหเขาใจ

วรรณกรรมอีสานไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

     นักเรียนสามารถอานเขยีนอักษรธรรมภาษาบาลีได 

เนื้อหา 

 ๑. พยัญชนะที่ใชเขยีนภาษาบาลี 

 ๒. สระทีใ่ชเขียนภาษาบาลี 

 ๓. อักขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

 ๓.๑ การใชสระลอย 

๓.๒ การใชสระจม  

 ๓.๓ ตารางแจกคํา 

 ๓.๔ อักษรสังโยค (ตัวสะกดตัวตาม) 

๔. การอานเขยีนภาษาบาลีดวยอักษรไทย 

๕. การแปลงจากอักษรไทยเปนอักษรธรรม 

๖. บทสวดมนตไหวพระ 

๗. ปญญาปารมี 

๘. พระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน 

คุณลักษณะท่ีเนน 

     การใฝเรยีนใฝรูและความรับผิดชอบ 



กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

     จุดประกาย 

๑. ใหนักเรยีนสวดมนตไหวพระ น่ังสมาธิ ๒-๓ นาที  ครูอธิบายถึงภาษาที่นักเรยีนสวดมนต

ที่ผานมา ความสําคัญของภาษาบาลี ประวัติความเปนมา ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอภาษาไทย

กลาง และภาษาไทยอีสาน 

 ๒. ครูแจงผลการเรยีนรูที่คาดหวัง เน้ือหาโดยยอ กิจกรรมที่จะทํา วิธีการและเกณฑการ

ประเมินผล 

เรียนรู 

๑. แจกชดุความรู ๒ ใหนักเรียน กําชับในการดูแลรักษา ใหถือวาเปนสมบัติที่มีคา อยาให

ชํารดุเสียหาย เปนการแสดงเจตคติทีด่ีตอวิชาเรียนดวย 

๒. นักเรียนศกึษาชุดความรู ๒ อักษรธรรมภาษาบาลี  เรื่องที่ ๑ พยัญชนะทีใ่ชเขียนภาษา

บาลี  เรื่องที่ ๒ สระที่ใชเขยีนภาษาบาลี ครูอธิบายและเขียนใหดูเปนตัวอยาง 

๓. นักเรียนฝกเขียนตัวอักษรจากแบบฝกธรรมบาลี ๑ เรื่อง พยัญชนะ และแบบฝกธรรมบาลี 

๒ สระลอย สระจม 

๔. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากอักษรที่ใชเขยีนภาษาไทยอีสาน 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนอาจจะจัดกลุมใหมก็ไดถาตองการ ดาํเนินการตามกระบวนการเดิม 

๒. แตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๓ อักขรวิธีของอักษรธรรมภาษาบาลี (สระลอย สระ

จม ตารางแจกคํา อักษรสังโยค) 

๓. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมบาลี ๓ ฝกแจกคําในตาราง ฝกอาน

คําที่มีตัวสะกดตัวตาม 

๔. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขขอบกพรอง 

 

 



สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางจากภาษาไทยอีสาน 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๓ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๔ การอานเขยีนภาษา

บาลีดวยอักษรไทย  เรื่องที ่๕ การแปลงอักษรไทยเปนอักษรธรรม 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมบาลี ๔ คําที่สะกดดวย ง เต็ม  

ไมอังแลน และนฤคหิต  แบบฝกธรรมบาลี ๕ คําที่ใช  ร  เฟอง 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการใช ง เต็ม ไมอังแลน นฤคหิต และ ร เฟอง 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๔ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๖ บทสวดมนตไหวพระ 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมบาลี ๖ บทสวดมนตไหวพระ 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปปญหาการอานเขียนบทสวดมนตไหวพระ 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

 

 



ชั่วโมงท่ี ๕ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

๓. ครูเลาวิธีการเรยีนอักษรธรรมในสมัยโบราณ จะใหอานเขียน ทองบทปญญาปารมี ผู

สามารถอานเขียนไดจึงถือวาสอบผานเบ้ืองตน 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนเปล่ียนประธานและเลขานุการ ศึกษาใบความรู เรื่องที่ ๗ ปญญาปารมี 

๒. นักเรียนปรึกษาหารือกัน และชวยกันทําแบบฝกธรรมบาลี ๗ ปญญาปารมี 

๓. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความยากงายของบทปญญาปารมี 

๒. มอบหมายการฝกนอกเวลาเรียน และนัดหมายเวลาสงแบบฝก  

๓. ครูบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินการเขียนทกุระยะ 

 

ชั่วโมงท่ี ๖ 

 จุดประกาย 

๑. ครูแจงผลการประเมินผลการฝกที่ผานมา  

๒. ชื่นชมผลงานที่ดี  แนะนําใหแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรอง 

๓. ครูนําหนังสือพระไตรปฎกใหนักเรียนดู เลาความเปนมาของพระไตรปฎกฉบับอักษรไทย 

และฉบับอักษรธรรมอีสาน 

 เรียนรู 

๑. นักเรียนฝกอานพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน  ดูเปรียบเทียบกับคาํอานตอนทาย 

ฝกเขียนตัวอักษรธรรมจากตัวอยางพระไตรปฎก 

๒. ครูสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

สงทาย 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของพระไตรปฎก และความสําคัญของการอนุรักษ

สืบสานอักษรธรรมอีสาน 

๒. นัดหมายการสงผลงานการเขียน และทดสอบการอานรายบุคคล 

ส่ือการเรียนรู 

     ๑. หนังสือพระไตรปฎก 

     ๒. ชุดความรูอักษรธรรมอีสาน ชุดที่ ๒ เรื่อง อักษรธรรมภาษาบาลี จํานวน ๒๙ หนา 

     ๓. แบบฝกเขียนตัวอักษรและประสมคําอักษรธรรมอีสาน แบบฝก ๑ เรื่อง อักษรธรรม

ภาษาไทยอีสาน จํานวน ๓๗ หนา 

 



การวัดประเมินผล 

     ๑. กระบวนการวดั 

ส่ิงท่ีวัด วิธีการ/ตวับงชี ้ เคร่ืองมือ 

๑. ความรู 

๑.๑ การเขียนตัวอักษร

ธรรมอีสาน 

๑.๒ การประสมคํา

ภาษาบาลี 

 

 

๑. สังเกตการเขียนตัวอักษร

ไดถูกรูปลักษณและ

ทิศทาง 

๒. ครูตรวจความถูกตองของ

รูปลักษณตัวอักษรและ

การประสมคาํจากแบบฝก 

๓. ทดสอบหลังเรียน 

 

 

๑. แบบฝกชุดที่ ๒ 

๒. แบบทดสอบ 

๒. ทักษะ 

การเขียนตัวอักษร

ธรรมอีสาน 

 

 

ครูสังเกตความสวยงามและ

คลองแคลวของการเขียน

ตัวอักษร 

 

 

๑. แบบฝกชุดที่ ๒ 

๒. แบบประเมินการเขียน

ตัวอักษร 

 

๓. คุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค 

    การใฝเรียนใฝรู 

    ความรับผดิชอบ 

 

ครูสังเกตความถ่ีในการสง

งานการปรับปรุงงาน  ความ

ตรงตอเวลาในการสงงาน 

 

๑. แบบบันทึกการสงงาน 

๒. บันทึกผลการประเมิน

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคใน 

ปพ. ๕ 

 

      ๒. เกณฑการวดัและประเมินผล 

       ๒.๑ ความรูในการเขียนตัวอักษรและการประสมคาํ 

      ระดับ ๕ (ดีมาก)  ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ระดับ ๔ (ด)ี ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๗๐-๗๙ 

      ระดับ ๓ (ปานกลาง) ถาทําแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๖๐-๖๙ 

       ระดับ ๒ (ออน) ถาทาํแบบฝกไดถูกตองประมาณรอยละ ๕๐-๕๙ 

       ระดับ ๑ (ออนมาก) ถาทาํแบบฝกไดถูกตองต่าํกวารอยละ ๕๐ 

 

 ๒.๒ ทักษะการเขียนตัวอักษร 

      ระดับ ๕ (ดีมาก)  ถาเขียนตัวอักษรไดสวยงามคลองแคลวมาก 

      ระดับ ๔ (ด)ี ถาเขียนตัวอักษรไดสวยงามแตยังไมคลองมาก 

      ระดับ ๓ (ปานกลาง) ถาเขียนตัวอักษรไดไมคอยสวยและไมคลอง 



       ระดับ ๒ (ออน) ถาเขียนตัวอักษรไดไมสวยและชา 

       ระดับ ๑ (ออนมาก) ถาเขียนตัวอักษรไดไมสวยและชามาก 

๒.๓ การใฝรูใฝเรียนและความรับผิดชอบ 

        ระดับ ๓ (มาก)  ถาทาํแบบฝก สง ปรับปรุงแกไข สมํ่าเสมอ 

       ระดับ ๒ (ปานกลาง) ถาทําแบบฝก สง ปรับปรุงแกไขปานกลาง 

       ระดับ ๑ (นอย) ถาทําแบบฝก สง ปรับปรุงแกไขนอย ตองทําเพ่ิม 

กิจกรรมตอเนื่อง 

 ใหนักเรยีนฝกเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

 


