
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201        ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    ฮีตสิบสอง นิทานพ้ืนบ้าน เพลงและการละเล่น  จ านวน   9   ชัว่โมง 
เรื่อง   การแนะน าตนเอง การขอบคุณ ขอโทษ       เวลา      3   ชั่วโมง 
         และการแสดงมารยาทที่ดีในสังคม          
 

 
1. สาระส าคัญ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบอย่างของการด าเนินชีวิตและเป็นมรดกทางวัฒนาธรรม 
ของ 

มนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับการแนะน าตนเอง การกล่าวขอบคุณ  
ขอโทษได้ 
 2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ บอก และแสดงกิริยามารยาทเก่ียวกับมารยาท     
ที่ควรปฏิบัติทีดีในสังคม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับการแนะน าตนเอง การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ 
และการแสดงมารยาททีดีในสังคม 

4. กระบวนการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ 1 
   การน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงการพบปะ ทักทายกัน เราควรจะต้องแนะน าตนเองให้คนที่เราพูดคุย 
ด้วย ได้รู้จักตัวเราว่าเป็นใคร มาจากไหน ก าลังจะไปไหนหรือต้องการอะไร โดยให้แนะน าเป็นภาษาไทย
ก่อน 
        2.  ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแนะน าตัวเองด้วยภาษาไทย 

ขั้นสอน 
              1.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า ภาษาลาวมีค ากล่าวทักทายต่างจากภาษาไทย คนไทยเมื่อพบกัน 
จะทักทายด้วยการยกมือไหว้พร้อมพูดว่า สวัสดีค่ะ/ครับ แต่คนลาวทักกันด้วยค าพูดต่างๆ ตามระดับ  
ความสัมพันธ์ของคู่สนทนา และนิยมใส่ค าเรียกคู่สนทนาต่อท้ายด้วย  ครูให้นักเรียนฟัง CD เสียงค ากล่าว
ทักทาย 2 – 3 ครั้ง  
 2. ครูให้นักเรียนฝึกพูดค าเหมือนใน CD เสียง  
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 3. ครูน าบัตรค าทักทายที่นักเรียนได้ฟังเสนอต่อนักเรียนให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทีละค า จากนั้น 
ใหเ้ด็กฝึกอ่านค า  แบ่งกลุ่มสลับกันอ่านระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ครูแจกใบความรู้ค ากล่าว
ทักทายให้นักเรียนฝึกอ่าน  
 4. ครูสนทนาต่อไปว่า  เมื่อมีคนทักว่า สบายดี เราจะมีค าตอบพูดตอบดังนี้ ครูให้เด็กฟัง CD    
เสียงค าตอบ 2 – 3 ครั้ง แล้วให้นักเรียนฝึกพูด  
 5. ครูน าบัตรค าค าตอบที่นักเรียนได้ฟังเสนอต่อนักเรียนให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทีละค า และ
อธิบายค าตอบแต่ละค า จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกัน แบ่งกลุ่มสลับกันอ่านระหว่างนักเรียนหญิง 
และนักเรียนชาย ครูแจกใบความรู้ค ากล่าวตอบค าทักทายให้นักเรียนฝึกอ่าน 
 6. ครูเปิด CD ตัวอย่างค าทักทายแนะน าตัวให้นักเรียนฟัง 1 – 2 ครั้ง   
 7. ครูให้นักเรียนฝึกแนะน าตัวเอง  และสุ่มน าเสนอทีละคน  จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันแต่งค า
สนทนาและค าตอบ  สุ่มน าเสนอการสนทนาจากเรื่องที่แต่ง 
 8. นักเรียนส่งผลงานค าสนทนาที่แต่งข้ึน 

5. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. CD เสียงค ากล่าวทักทาย และ บัตรค า ค าใน CD 
 2. ใบความรู้ค าใน CD   
 3. CD เสียงค าตอบ  และ บัตรค า ค าตอบใน CD  

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  การน าเสนอการสนทนา 
 2. ตรวจผลงาน 

7. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
 ใบงาน บทสนทนา 

5. บันทึกหลังสอน 
 5.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................
...................................................................................................................................................... ........... 
 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
............................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 5.3 แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................... ........................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .......................................  
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 ชั่วโมงที่ 2 
กระบวนการเรียนรู้ 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
    ทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว 
ขั้นสอน  
1. เมื่อทักทายและสนทนาแล้ว จะกล่าวลา ภาษาลาวมีค ากล่าวลา  และมีค าตอบ โดย 

ครูเปิด CD ค ากล่าวลา และค าพูดโต้ตอบให้นักเรียนฟัง  นักเรียนพูดตาม   
 2. ครูแจกใบความรู้ค าใน CD ให้นักเรียนฝึกอ่านและพูด  จากนั้นครูแจกตัวอย่างใบความรู้       
บทสนทนาให้นักเรียนฝึกอ่าน บทสนทนา เรื่อง พาวินีกับโดมินิก  และ บทสนทนา เรื่องการซักถาม
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต 
 3. ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ  2  คน ฝึกแต่งประโยคและเติมค าเป็นภาษาลาวและฝึกพูด
สนทนา ดังนี้ 
  คนที่ 1  :  สวัสดีพี่สาว ผมชื่อ............................ 
  คนที่ 2  :  .......................................................... 
  คนที่ 1  :  พ่ีสาวเรียนอยู่ชั้นอะไร 
  คนที่ 2  :  .......................................................... 
  คนที่ 1  :  ผมไปก่อนนะครับ 
  คนที่ 2  :  ......................................................... 
 4. สุ่มนักเรียนสนทนารายงาน และส่งงาน 

2. สื่อการเรียนรู้ 
 1. CD  ค ากล่าวลา และค าพูดโต้ตอบ  
 2. ใบความรู้ค าใน CD  และ บทสนทนา พาวินีกับโดมินิก และบทสนทนา การซักถามระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต 
 3. ใบงาน บทสนทนา 
  คนที่ 1  :  สวัสดีพี่สาว ผมชื่อ............................ 
  คนที่ 2  :  .......................................................... 
  คนที่ 1  :  พ่ีสาวเรียนอยู่ชั้นอะไร 
  คนที่ 2  :  .......................................................... 
  คนที่ 1  :  ผมไปก่อนนะครับ 
  คนที่ 2  :  ......................................................... 

3. การวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจผลงาน 

4. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
 ใบงาน บทสนทนา 
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5. บันทกึหลังสอน 
 5.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .............................. 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
 5.3 แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 

ชั่วโมงที่ 3 
กระบวนการเรียนรู้ 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
ครทูบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว และสนทนากับนักเรียนว่า มีมารยาทการพูดที่เราควรรู้จักในวันนี้ 

คือ “ ขอบคุณ ” 
ขั้นสอน 
1. ค าว่า “ ขอบคุณ ” เป็นมารยาทที่ใช้ในภาษาไทย ส่วนในภาษาลาวไม่ใช้ค าว่า “ ขอบคุณ ” 

ขอบคุณมาก เหมือนภาษาไทย แต่ใช้ว่า “ขอบใจ” เพียงอย่างเดียว ไม่มีค าว่าขอบคุณ การขอบคุณมีหลาย
ระดับ ดังนี้  ครูเปิด CD ค าพูด การขอบใจ ให้นักเรียนฟัง 1 – 2 ครั้ง  ให้นักเรียนฝึกพูดตาม 
 2. ครูน าบัตรค าใน CD มาให้นักเรียนดู  และให้นักเรียนฝึกอ่าน 
 3. ครแูบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้ใบงานกับนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ฝึกอ่านและพูดสนทนา  
ในกลุ่ม และเตรียมน าเสนอผลงาน ดังนี้ 
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ຊຸດທ ີ່   1  

ສະບາຍດ ນອ້ງຊ ີ່ນາງນອ້ຍ 

ນອ້ງຮຽຍຢ ີ່ຊ  ນ້ ປ.3 

ນອ້ງດ ໃຈແລະຂອບໃຈຫລາຍ ໆ 

ທ ີ່ ໄດມ້າພບົພ ້  

ມ ນ້ ນ້ອ້ງຂ ລາກີ່ອນເດອ້  
   

ຊຸດທ ີ່   2 
 

ສະບາຍດ ເຈົາ້ ຂອ້ຍຊ ີ່ສະຫມານ 

ໂດຍ ສະບາຍດ  ຂອ້ຍຊ ີ່ກຽງໄກ 

ຂອ້ຍຢ ີ່ທ ີ່ ຈ  ງຫວ  ດອດຸອນທານ  

ປະເທດໄທ 

ຂອ້ຍຢ ີ່ວຽງຈ  ນ ປະເທດລາວ 

 

ຊຸດທ ີ່   3 
 

ສະບາຍດ ເຂ້ົາ ນອ້ງຊາຍ 

ສະບາຍດ ເຈົາ້ ເປ ນແນວໄດ 

ນອ້ງບ ີ່ ຄີ່ອຍສະບາຍໄປຫາຫມອ 

ນອ້ງໄປກີ່ອນເດອ້ 

ເຈົາ້ໂຊກດ  
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 4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ครูและนักเรียนร่วมสรุปค า ความหมาย การออกเสียงเกี่ยวกับค าต่างๆ คือ ค ากล่าวทักทาย 
ค าตอบ การกล่าวลา  การตอบค ากล่าวลา ค าขอบคุณ  

2. สื่อการเรียนรู้ 
 1. CD  ค าขอบใจ และใบความรู้ค าใน CD  
 2. ใบความรู้ค าใน CD  และ บัตรค าใน CD 
 3. ใบงาน บทสนทนาโต้ตอบ ชุดที่ 1 – 4  

3. การวดัผลประเมินผล 
 1. สังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

4. กจิกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 

 การน าเสนอบทสนทนา 

5. บันทกึหลงัสอน 
 5.1 ขอ้สรุปหลงัการจดัการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

ຊຸດທ ີ່   4 

ສະບາຍດ  

ສະບາຍດ  ເປ ນແນວໄດຫນ ີ່ 

ເຈົາ້ສະບາຍດ  ຂ ລາກີ່ອນເດອ້ 

ມ  ອ້ ີ່ ນພ ້ກ  ນໃຫມ ີ່ 

ໂຊກດ  
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 5.3 แนวทางการแกปั้ญหาหรือพฒันา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ............................................................... 
           (..............................................................) 
 
     ต าแหน่ง............................................................... 
     วนั /เดือน/ปี........................................................ 
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.[7;k,I6hmuj 1 
 

 

7elaomtok0v’rk;youdq[3f,yoyd  

 

  rk;you  G lt[kpfu 0hvp-nj rk;you 

  3f,yoyd G g9qhk lt[kpfu 0hvp-nj 3f,yoyd 

  rk;you  G pyofumuji6h9ad 

  3f,yoyd G g-ajofP;dao g9qhkg;qhkrklk]k;gdaj’gokt  

                      g9qhkgxao7qovulko[=j L 

rk;you  G c,jocmh 0hvpgxao7qo0vocdjo 

   g9qhkd=g;qhkgdaj’g-ajofP;dao 

  3f,yoyd G [=gdaj’fvd 0hvpskd=iPorklk]k; 

  rk;you  G g9qhkg;qhkrklk]k;wfhljeouh 

     g9qhkg7upiPo,kc9j.l L 

  3f,yoyd G 0hvpiPo,kc8jvkg,]ydk 

     fP;ouh0hvp,kiPop6j ,,lD 

  rk;you  G fucmh gvu g9qhkrydp6j.l L 

  3f,yoyd G 0hvpradp6js=-P’pno 

  rk;you  G 3vhfus^kp 0hvpradp6js=-njo-q, 

     mjkovk0ko,kc]h; giqkiPogmkt 

  3f,yoyd G g9qhk 
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.[7;k,I6hmuj 2 
 

7elaomtok0v’vk0koda[]6dlbf 

 

  vk0ko  G lt[kpfu 

  3f,yoyd G g9qhkF lt[kpfu   

  vk0ko  G g9qhk-njc]tok,ltd5ospa’ L 

  3f,yoyd G 0hvp-nj 3f,bobd  ok,ltd5o giadg8u 

vk0ko  G g9qhkvkp59adxuc]h; 

  3f,yoyd G 0hvpvkp5 30 xuc]h; 

  vk0ko  G g9qhkgdyfp6j.l L 

  3f,yoyd G 0hvpgdufp6j g1p]t,ao 

  vk0ko  G g9qhklhk’7v[7q;c]h;[=jL 

  3f,yoyd G g9qhk 0hvplhk’7v[7q;c]h; ,u]6d 2 7qo 

  vk0ko  G phvospa’ g9qhk8hv’dkoiPorklk]k; 

  3f,yoyd G phvo;jk 0hvpgxaovklklt\yd,kgiaf;Pdp6j  

                      -P’-;k’ 2 xu ;Pd-hvpc,jolqj’glu, 

                      fhkol50trk[c]tdkolndlk.sh-k;]k;giak  

  vk0ko  G fuc]h; 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201        ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ฮีตสิบสอง นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น              จ านวน     9   ชั่วโมง 
เรื่อง   ฮีตสิบสอง                                          เวลา     3   ชั่วโมง 
********************************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบอย่างของการด าเนินชีวิตและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขอมนุษย์ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายประเพณีการท าบุญในฮีตสิบสองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ 
  2.2  นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาและวิธีการท าบุญประเพณีในฮีตสิบสองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ 
  2.3 นักเรียนบอกคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีในฮีตสิบสอง ได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  ฮีตสิบสองในขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องเทศการงานประเพณีของไทย ว่าในแต่ละเดือนจะมีงาน
เทศกาลที่ส าคัญๆ เช่น เดือนมกราคม  จะมีการท าบุญวันขึ้นปีใหม่  เดือนมีนาคมมีงานวันมาฆบูชา หรือ  
วันจาตุรงคสันนิบาต  เดือนเมษายนมีงานบุญวันสงกานต์ เป็นต้น  ซึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็จะมีการท าบุญประจ าเดือนที่ส าคัญๆ  เรียกว่าฮีตสิบสอง  ดังนี้ 
        เดือน 5   ประเพณีบุญปีใหม่  เดือน 6   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
    เดือน 7   พิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง เดือน 8   บุญเข้าวัดสา (เข้าพรรษา) 
    เดือน 9   บุญข้าวประดับดิน  เดือน 10 บุญข้าวสาก 
    เดือน 11 บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) เดือน 12 บุญกฐิน และไหว้พระธาตุ 
    เดือนอ้าย บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม   เดือน ยี่   บุญหาฟ้ืนมาไว้  
    เดือนสาม บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา  เดือน สี่   บุญพระเวส     
    2. นักเรียนดูวีดีทัศน์ หรือภาพประเพณีการท าบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น  บุญปีใหม่  บุญบั้งไฟ  บุญมเหศักดิ์หลักเมือง  บุญเข้าวัดสา 
(เข้าพรรษา)  เป็นต้น 
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    3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีดีทัศน์
หรือภาพประเพณีบุญต่างๆ  
   ขั้นสอน 
    1. ครูยกตัวอย่างการท าบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
    2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  เรื่องประเพณีเดือน 5  บุญขึ้นปีใหม่ 
กลุ่มท่ี 2  เรื่องประเพณีเดือน 6  บุญขึ้นปีใหม่ 
กลุ่มท่ี 3  เรื่องประเพณีเดือน 7  พิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง 
กลุ่มท่ี 4  เรื่องประเพณีเดือน 8  บุญข้าววัดสา (เข้าพรรษา) 

    3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
    4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นสรุป 
    1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน 5  เดือน 6  เดือน 7  และเดือน แล้วติด
แผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณีทั้ง 4 อย่างไว้บนกระดานด า 
    2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 
    3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด 

 
  ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1.ครูทบทวนชื่อประเพณีฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ดังนี้ 
        เดือน 5   ประเพณีบุญปีใหม่  เดือน 6   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
    เดือน 7   พิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง เดือน 8   บุญเข้าวัดสา (เข้าพรรษา) 
    เดือน 9   บุญข้าวประดับดิน  เดือน 10 บุญข้าวสาก 
    เดือน 11 บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) เดือน 12 บุญกฐิน และไหว้พระธาตุ 
    เดือนอ้าย บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม   เดือน ยี่   บุญหาฟื้นมาไว้  
    เดือนสาม บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา  เดือน สี่   บุญพระเวส     
    2.  นักเรียนดูวีดีทัศน์ หรือภาพประเพณีการท าบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกวัดสา(ออกพรรษา)  บุญกฐิน
และไหว้พระธาตุ  
    3.  ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีดีทัศน์
หรือภาพประเพณีบุญต่างๆ  
   ขั้นสอน 

  1. ครูยกตัวอย่างการท าบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
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 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  เรื่องประเพณีเดือน 9   บุญข้าวประดับดิน  
กลุ่มท่ี 2  เรื่องประเพณีเดือน 10  บุญข้าวสาก  
กลุ่มท่ี 3  เรื่องประเพณีเดือน 11  บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) 
กลุ่มท่ี 4  เรื่องประเพณีเดือน 12  บุญกฐิน และไหว้พระธาตุ 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 ขั้นสรุป 

    1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน 9  เดือน 10  เดือน 11  และเดือน 12  แล้ว
ติดแผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณีท้ัง 4 อย่างไว้บนกระดานด า 
    2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 

 3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด 
 

  ชั่วโมงที่ 3 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ครูทบทวนชื่อประเพณีฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ดังนี้ 
         เดือน 5   ประเพณีบุญปีใหม่  เดือน 6   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
       เดือน 7   พิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง เดือน 8   บุญเข้าวัดสา (เข้าพรรษา) 
     เดือน 9   บุญข้าวประดับดิน  เดือน 10 บุญข้าวสาก 
     เดือน 11 บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) เดือน 12 บุญกฐิน และไหว้พระธาตุ 
     เดือนอ้าย บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม   เดือน ยี่   บุญหาฟ้ืนมาไว้  
     เดือนสาม บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา  เดือน สี่   บุญพระเวส     
    2. นักเรียนดูวีดีทัศน์ หรือภาพประเพณีการท าบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม  บุญหาฟื้นมาไว้  บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา                    
บุญพระเวส            
    3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีทัศน์หรือ
ภาพประเพณีบุญต่างๆ  
   ขั้นสอน 
    1. ครูยกตัวอย่างการท าบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
    2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  เรื่องประเพณีเดือน อ้าย  บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม  
กลุ่มท่ี 2  เรื่องประเพณีเดือน ยี่     บุญหาฟื้นมาไว้ 
กลุ่มท่ี 3  เรื่องประเพณีเดือน สาม  บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา 
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กลุ่มท่ี 4  เรื่องประเพณีเดือน สี่     บุญพระเวส 
    3. นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 

 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน อ้าย  เดือน ยี่  เดือน สาม  และเดือน สี่  แล้ว 
ติดแผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณี 4 อย่างไว้บนกระดานด า 

2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 
3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบเรื่อง ประเพณีการท าบุญในฮีตสิบสองของสาธารณรัฐ - 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
  1. วีดีทัศน์ประเพณีเดือน อ้าย  เดือน ยี่  เดือน สาม  และเดือน สี่ 
  2. รูปภาพประเพณีเดือน อ้าย  เดือน ยี่  เดือน สาม  และเดือน สี่ 
  3. ใบความรู้ภาษาลาว  ประเพณีเดือน อ้าย  เดือน ยี่  เดือน สาม  และเดือน สี่ 
  4. ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
  5. แผนภูมิภาษาลาวประเพณีฮีตสิบสอง 
  
6. การวัดและประเมินผล 
  1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  
  2.  สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน 
  3. ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม   
  4.  ตรวจสมุดคัดลายมือ 
  5. ทดสอบ 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย  (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ແບບບັນທຶກສະມາຊິກກ ຸ່ມ 

แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม 

  

 

ຊ ື່ ກ ື່ ມ     (ชื่อกลุ่ม) 
1…………………………………………ປະທານ    ประธาน 

2…………………………………………ສະມາຊິກ                   สมาชิก 
3………………………………………….ສະມາຊິກ                  สมาชิก 
4…………………………………….……ສະມາຊິກ                  สมาชิก 
5……………………………………….…ສະມາຊິກ                  สมาชิก 
6……………………………………….…ສະມາຊິກ                  สมาชิก 
7…………………………………………ສະມາຊິກ                   สมาชิก 
8………………………………………..ສະມາຊິກ                    สมาชิก 
9………………………………………..ສະມາຊິກ                    สมาชิก 
10……………………………………..ສະມາຊິກ                     สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

ໃບຄວາມຮ ູ້ທ ຸ່  1 

 

 

ຂະນົບທ ານຽມປະເພນ  

ປະເພນ ຂອງລາວ 

 

     1.ບ ນປີໃໝື່ລາວ ຫ   ບ ນເດ ອນຫ້າກໍວື່ ານິຍົມປະຕິບັດ ແລະ ຖ ກິນມາ

ຕ້ັງແຕື່ບູຮານະການ ຕາມປະຕິທິນ ຈະຕົກຖ ກລະຫວື່າງວັນທີື່  13-14ແລະ 15

ເມສາຂອງແຕື່ລະປີ ມູນເຫດຂອງການເຮັດບ ນປີໃໝື່ຂອງລາວກໍເພ ື່ ອ

ສະຫ ອງສົື່ ງທ້າຍປີເກົື່ າ ແລະ ຕ້ອນຮິບປີໃໝື່ , ເປັນການສະສາງລ້າງສື່ວຍສິື່ ງບໍື່

ດີຕື່າງໆ ຂອງປີເກົື່ າໃຫ້ໝົດໄປຮັບເອົາສິື່ ງໃຫມື່ ໆມີສິລິມ ງຄ ນສູື່ ຊີວິດ ແລະ 

ຄອບຄົວ ໃນປີໃໝື່ . 

 ວິທີປະຕິບັດກັນໃນມ ້ ບ ນປີໃໝື່ ກໍມີຫົດນ້ໍາສົງພະ, ຕົບພະຊາຍ, ບາສີສູື່ຂວັນ 

ແລະ ການຫ ີ້ ນມື່ວນຊ ື່ ນຕື່າງໆ. 

 

     2.ບ ນບ້ັງໄຟ  ນັບເປັນບ ນປະເພນີເກົື່ າແກື່ຂອງລາວອີກບ ນໜ ື່ ງ ເຊິື່ ງນິຍົມ

ເຮັດກັນໃນລະຫວື່ າງເດ ອນ 6ຈິື່ ງມັກເອ້ີນກັນວື່ າ ບ ນເດ ອນ 6ກໍມີ ຕາມການ

ເຊ ື່ ອຖ ກັນມາແຕື່ບູຮານວື່ າ ການເຮັດບ ນບ້ັງໄຟເປັນພິທີກໍາ ຢື່ າງໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອຂໍ

ນ້ໍາຟ້າຂໍນ້ໍາຝົນ ໃຫ້ຕົກລົງມາໃນລະດູເຮັດໄຮື່ ເຮັດນາ. ບາງຕໍານານກໍວື່ າສ ບ

ເນ ື່ ອງມາຈາກນິທານເລ ື່ ອງ ຜາແດງນາງໄອື່  

 

     3.ບ ນລ້ຽງມະເຫສັກຫ ັ ກເມ ອງໃນໜັງສ ຮີດ 12ຄອງ14 ກື່ າວໄດ້ວື່ າ “ເດ ອນ

ເຈັດ ບູຊາເທວະດາໃນວຽງແລະນອກວຽງ”ແລະໃນຄອງ 14ຂອງທ້າວພະຍາກໍ

ກື່ າວຄ ກັນວື່ າ  “ເປັນທ້າວພະຍາເຖິງລະດູເດ ອນ 7 ແລ້ວ  ໃຫ້ລ້ຽງເທພາຮັກ 

ມະເຫສັກຫ ັ ກເມ ອງ... “ ຈາກການເຊ ື່ ອຖ ດິື່ ງກື່ າວຈິື່ ງມີບ ນລ້ຽງມະເຫສັກຫ ັ ກ

ເມ ອງ ຕາມແບບການເຊ ື່ ອຖ ຜີ ຫ   ລັດທິສາດສະໜາພາມ ອັນເປັນຮີດຄອງ

ປະເພນີເກົື່ າທີື່ ເຄີຍເຮັດມາ.  ແຕື່ໃນປັດຈ ບັນນ້ີຍັງມີການປະຕິບັດຢູື່ ໃນບາງ

ທ້ອງຖີື່ ນທີື່ ມີການເຊ ື່ ອຖ ເທົື່ ານ້ັນ 
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ຂະນົບທ ານຽມປະເພນ  

ປະເພນ ຂອງລາວ 

 

     4. ບ ນເຂ້ົາວັດສາ  ການເຮັດບ ນເຂ້ົາວັດສານ້ີ  ຈະເຮັດໄດ້ສະເພາະມ ້

ເດ ອນ 8  ເພັງເທົື່ ານ້ັນ ເພາະການເຂ້ົາວັດສາເປັນບັນຍັດຂອງ

ພະພ ດທະເຈ້ົາທີື່ ບັນຍັດຂ ້ ນ ສະເພາະພະສົງ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານໄປ

ກື່ ຽວຂ້ອງນໍາມີແຕື່ເອົາພັດທະນະອາຫານ ແລະ ຜ້າອາບນ້ໍາຝົນໄປເຄນ

ໃຫ້ພະສົງເທົື່ ານ້ັນ ສື່ວນວຽກການເຂ້ົາວັດສາແທ້ໆ ນ້ັນແມື່ນວຽກຂອງ

ພະສົງປະຕິບັດ. 

     ຄໍາວື່ າວັດສາ ຫ   ບາງຄົນກໍວື່ າ ພັນສາ ແປກັນວື່ າ ຝົນ ຫ   ລະດູຝົນ 

ດັງນ້ັນ ເຂ້ົາວັດສາກໍຄ ຢ ດພັກບໍື່ ທື່ອງທື່ຽວໄປມາໃນລະດູຝົນນ້ັນເອງ.  

ການເຂ້ົາວັດສາຂອງພະສົງແມື່ນສາມເດ ອນເຊິື່ ງເພິື່ ນຫ້າມບໍື່ ໃຫ້ພະສົງໄປ

ນອນຄ້າງຄ ນບື່ອນອ ື່ ນນອກຈາກວັດ ຫ   ບື່ອນທີື່ ຈົນຕ້ັງໃຈອະທິຖານເຂ້ົາ

ຢູື່ ໃນວັນເຂ້ົາວັດສາເທົື່ ານ້ັນ 

 

     5.ບ ນເຂ້ົາປະດັບດິນ ຮອດມ ້ ເດ ອນ9ດັບ ຫ   ເດ ອນ 9 ແຮມ 14  ຄ ື່ າ 

ຄົນລາວທົື່ວປະເທດ ຈະພາກັນເຮັດບ ນປະເພນີຢື່ າງໜ ື່ ງ ຮຽກວື່ າ ບ ນ

ເຂ້ົາປະດັບດິນ ພິທີເຮັດບ ນເຂ້ົາປະດັບດິນ ກໍື່ ບໍື່ ໄດ້ແຕກຕື່າງຈາກການ

ເຮັດບ ນສິນກິນທານອ ື່ ນໆ ເທົື່ າໃດ ພຽງແຕື່ຈັດຫາອາຫານໄປທານໃຫ້

ພະສົງສາມະເນນສັນ ແລ້ວກື່ າວຄໍາອ ທິດສື່ວນກ ສົນໄປໃຫ້ຍາດພີື່ ນ້ອງຜູ້

ຈາຍໄປແລ້ວ. 

 

 ຕາມບາງເຊ ື່ ອຖ  ກໍເວ້ົາວື່ າ  ເປັນພິທີບ ນສະຫ ອງຕ້ົນເຂ້ົາ ຫ   ຄວາມ

ສໍາເລັດໃນການດໍານາຄ ການເອົາຕ້ົນເຂ້ົາປະດັບດິນ ແລະ ເມ ື່ ອເອົາ

ເຂ້ົາປະດັບດິນ (ດໍານາ) ສໍາເລິດແລ້ວ ກໍມີຄວາມເບີກບານໃຈຈ ື່ ງພາກັນ

ສະຫ ອງມື່ວນຊ ື່ ນ 

 

     6.ບ ນເຂ້ົາສາກ  ປະເພນີເຮັດບ ນເຂ້ົາສາກ ແມື່ນນິຍົມເຮັດກັນໃນ

ເດ ອນ 10 ເພັງ. ພິທີເຮັດບ ນເຂ້ົາສາກນ້ີ ກໍບໍື່ ແຕກຕື່າງຈາກການ

ເຮັດບ ນເຂ້ົາປະດັບດິນພໍປານໃດ ຄ ຂັດເອົາເຂ້ົາຕ້ົມເຂ້ົາໝົມຂອງ 
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ຢູື່ ຂອງກິນ  ຫມາກພູ ຢາດູດ  ຈັດໂຮມກັນລົງໃສື່ກະຕື່າຫື່ າງ  ແລ້ວເອົາໄປ

ເຄນພະສົງ ໂດຍວິທີໃຫ້ພະສົງ ຈັບສະຫລາກເອົາ ຈິື່ ງຮຽກວື່ າ ເຂ້ົາ

ສະຫລາກ 

 ສື່ວນຈ ດປະສົງຂອງການເຮັດບ ນສາກ  ກໍື່ ຄ ກັບບ ນຫໍື່ ເຂ້ົາປະດັບດິນ  

ຄ ເພ ື່ ອອ ທິດສື່ວນກ ສົນໄປໃຫ້ຍາດພີື່ ນ້ອງທີື່ ລື່ວງລັບໄປແລ້ວນ້ັນເອງ 
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ຂະນົບທ ານຽມປະເພນ  

ປະເພນ ຂອງລາວ 

 

     7. ບ ນອອກພັນສາ  ຫ   ປະວໍລະນາ  ບ ນອອກພັນສາ ຫ   ອອກພັນ

ສາກໍວື່ າ  ເປັນພິທີກໍາຂອງພະສົງໃນພ ດທະສາດສະຫນາ ບໍື່ ໄດ້ກື່ ຽວ

ກັບບ ນຂອງຊາວບ້ານ ແຕື່ຢື່ າງໄດແຕື່ພາຍລ ນນາ  ຈິື່ ງໄດ້ມີພິທີການ

ຕື່າງ ໆ ເກິດຂ ້ ນ  ແລະເຂ້ົາຮື່ວມໃນງານອອກພັນສາຢື່ າງທີື່ ເປັນພິທີ

ຂອງຄະລີຫັດ ດັື່ ງນ້ັນ  ວັນອອກວັດສາ  ຄ ວັນອອກຈາກຝົນຫ   ວັນ

ອອກໄປມາສັນຈອນໄດ້ຂອງພະສົງ 

 ບ ນອອກພັນສາເຮັດກັນໃນເດ ອນ 11 ເພັງ  ນອກຈາກພິທີການ

ທາງສາດສະຫນາດັື່ ງກື່ າວແລ້ວ ກໍຍັງມີພິທີການຕື່າງໆ ອີກ ເຊັື່ ນ 

ການໄຫລເຮ ອໄຟ ແລະການຊື່ວງເຮ ອເປັນຕ້ົນ 

 

     8. ບ ນກະຖິນແລະໄຫວ້ທາດ ນັບແຕື່ເດ ອນ 12 ອອກ ໃຫມື່ ໄປຈົນ

ຮອດມ ້ ເພັງ  ເປັນລະດູທີື່ ຊາວນານິຍົມເຮັດບ ນກະຖິນ ມູນເຫັດຂອງ

ການເຮັດບ ນກະຖິນ ກໍື່ ຄ  ສະໄຫມກື່ອນ ພະພ ດທະເຈ້ັາ ຊົງອະນ ຍາດ

ໃຫ້ພະສົງໃຫ້ໃຊ້ຜ້າສະບົງປະຈໍາຕົວແຕື່ພຽງ 3 ເດ ອນແລ້ວກໍື່  ຊົງ

ອະນ ຍາດໃຫ້ພະພິກຂ ສົງຊອກຫາຜ້າທ້ັງ 3 ຜ ນ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ

ຕາມພະວິໄນດ້ວຍເຫດນ້ີ  ຊາວບ້ານຊາວເມ ອງທີື່ ມີສັດທາເຫ  ້ ອມໃສ

ຈິື່ ງນິຍົມເຮັດບ ນກະຖິນ  ເພ ື່ ອຖວາຍໃຫ້ແກື່ພະພິກຂ ສົງສາມະເນນ 

ເຊິື່ ງເຊ ື່ ອກັນວື່ າຈະໄດ້ບ ນອະນິສົງຫລາຍ 
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  ບ ນໄຫວ້ທາດ  ທາດທີື່ ໄດ້ຮັບການສັກກາລະບູຊາໃນເດ ອນ 12 ເພັງ

ນ້ີຖ ກັນວື່ າ  ແມື່ນທາດທີື່ ບັນຈ ພະອັດຖິ(ກະດູກ) ຂອງພະພ ດທະເຈ້ັາ

ຢູື່ ລາວເຮົາກໍື່ ມີບ ນນະມັດສະການພະທາດຫລວງ  ເຊິື່ ງແຕື່ລະປີ ພໍ

ຮອດເດ ອນ 12 ເພັງ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄ ປະຊາຊົນລາວ

ໃນທົື່ວປະເທດ ກໍໄດ້ສະເຫລີມສະຫລອງບ ນນ້ີຢື່ າງຄ ກຄ ້ ນມື່ວນຊ ື່ ນ  

ມີການຈັດງານຕະລາດນັດສິນຄື່ າ  ທ້ັງຂອງລາວແລະຕື່າງປະເທດ

ແລະການສະແດງສິນລະປະດົນຕີມະໂຫລີຄົບງັນຕາມປະເພນີ 

 

     9. ສັງຄະເຈ້ົາເຂ້ົາກໍາ  ພິທີຂອງສັງຄະເຈ້ົາເຂ້ົາກ າ ເປັນເລ ື່ ອງ

ສໍາຄັນຫນ ື່ ງໃນພະພ ດທະສາດສະຫນາ  ເຖິງຈະເລ ື່ ອງຂອງສົງໂດຍ

ສະເພາະບໍື່ ໄດ້ກື່ ຽວກັບຊາວເຂົາກໍຕາມ  ການທີື່ ຍົກເອົາການເຂ້ົາກໍາ

ມາໄວ້ໃນເດ ອນອ້າຍ(ເດ ອນຈຽງ) ແລະເດ ອນຍີື່ ນ້ັນກໍຍ້ອນວື່ າບໍື່ ມີ

ປະເພນີບູນ ຫ   ກິດຈະກໍາຂອງສົງ ທີື່ ຈະຕ້ອງເຮັດໃນເດ ອນນ້ີການຢູື່

ປາລິວາສະກໍາ ຫ   ການເຂ້ົາກໍາຂອງພະສົງ ກໍື່ ຄ ການປະຕິບັດຕັນເພ ື່ ອ

ພ້ົນໂທດ(ອາບັດ) ທີື່ ກໍາຫນົດໄວ້ຕາມວິໄນຂອງສົງ  

 

 

 

 

ໃບຄວາມຮ ູ້ທ ຸ່  4 

 

ຂະນົບທ ານຽມປະເພນ  

ປະເພນ ຂອງລາວ 

 

     10. ເດືອນຍ ຸ່  ຫາຟືນມາໄວູ້    ປະເພນີເດ ອນຍີື່ ທີື່ ກື່ າວໄວ້ໃນຮີດ 12 

ນ້ີ ເພິື່ ນກໍາຫນົດໄວ້ພໍໃຫ້ມີພິທີປະຈໍາເດ ອນຊ ື່ ໆ ເພາະເມ ື່ ອຍົກເລີກ

ພິທີລ້ຽງຜີຟ້າຜີແຖນ ເຊິື່ ງແຕື່ກື່ອນປະຕິບັດໃນເດ ອນຈຽງ  ແລະ

ເດ ອນຍີື່   ດັື່ ງນ້ນພິທີທາງສົງທີື່ ຈະກະທໍາໃນເດ ອນຍີື່ ນ້ັນ ບໍື່ ມີ  ເພິື່ ນ

ຈິື່ ງຫາພິທີໄປເອົາຟ ນມາໄວ້ 
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     11. ບ ນເຂົູ້ າຈ ຸ່    ຈາມຮີດ 12  ບ ນເຂ້ົາຈີື່   ແມື່ນເຮັດໃນເດ ອນ

ສາມເພັງ  ຕ້ົນເຫດຂອງການເຮັດບ ນເຂ້ົາຂີື່  ກໍມີຕາມນິທານກື່ າວໄວ້

ໃນຄໍາພີທໍາມະບົດ  ທີື່ ນາງປ ນນະທາສີ ຄົນໃຊ້ຂອງເສດຖີໄດ້ເອົາປ້ິງ

ຮໍາອື່ອນເຄນໃຫ້ພະພ ດທະເຈ້ົາສັນ ດ້ວຍອະນິສົງດັື່ ງກື່ າວ  ຫລັງຈາກ

ຕາຍໄປນາງກໍໄດ້ເກິດເປັນນາງເທວະດາ ສະເຫວີຍສ ກຢູື່ ສະຫວັນຊ້ັນ

ຟ້າ  ວິທີເຮັດບ ນເຂ້ົາຈີື່ ກໍບໍແຕກຕື່າງຈາກການເຮັດບ ນອ ື່ ນ ໆ ລາງ

ແຫື່ງກໍເອົາເຂ້ົາໄປຈີື່ ໂຮມກັນທີື່ ວັດ ບາງບື່ອນກໍຈີື່ ໄປໄຜໄປລາວ ແລ້ວ

ຈິື່ ງເອົາໄປໃສື່ບາດຢູື່ ວັດ 

 

     12. ບ ນພະເວດ  ເດ ອນ 4 ເປັນລະດູທີື່ ປະຊາຊົນລາວນິຍົມກັນ

ເຮັດບ ນພະເວດຫ   ບ ນມະຫາຊາດ  ສາເຫດທີື່ ຊາວພ ດທະສາດສະນິ

ກະຊົນລາວນິຍົມເຮັດບ ນພະເວດເພາະມີຄວາມເຊ ື່ ອກັນວື່ າ 

- ເລ ື່ ອງພະເວດເປັນເລ ື່ ອງຂອງພະໂພທິສັດສ້າງປາລະມີຢື່ າງຍິື່ ງ
ໃຫຍື່  

- ເລ ື່ ອງພະເວດເປັນເລ ື່ ອງການສະແດງຄວາມກີ 

- ຢາກໄປເກີດຮື່ວມໃນສາສະຫນາພະສີອະລິຍະເມດໄຕ 

ພິທີເຮັດບ ນພະເວດນ້ັນ  ເພິື່ ນວື່ າຕ້ອງມີເຄ ື່ ອງສັກກາລະບູຊາ

ຢື່ າງລະພັນຄ  ເຂ້ົາພັນກື່ອນ  ທຽນພັນຄູື່   ດອກໄມ້ພັນດອກເປັນຕ້ົນ  

ນອກຈາກນ້ີທີື່ ສໍາຄັນທີື່ ສ ດ ແລະເວ້ັນບື່ ໄດ້ໃນການເຮັດບ ນ

ມະຫາຊາດນ້ັນ  ແມື່ນເລ ື່ ອງນິມົນ ພະອ ປະຄ ດມາປ້ອງກັນໄພນໍາອີກ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201       ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ฮีตสิบสอง  นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น            จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   นิทานพื้นบ้าน                                                    เวลา       1   ชั่วโมง 
*********************************************************************************************** 
1.  สาระส าคัญ 
  การศึกษานิทานพ้ืนบ้าน  ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา  การใช้ภาษา  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สังคม  การเมือง  การปกครอง  มีผลท าให้มองเห็นภาพสะท้อน 
ทางวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน   
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบค าถามจากนิทานพ้ืนบ้าน ที่ศึกษาได้ 
  2.2  นักเรียนสามารถสรุปใจความจากนิทานพื้นบ้าน ที่ศึกษาได้ 
  2.3  นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน ที่ศึกษาได้ 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

นิทานพื้นบ้าน ส.ป.ป. ลาว  เรื่อง  ภูท้าว ภูนาง 
 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าใครเคยฟังนิทานบ้าง  เรื่องอะไร  ใครเล่าให้ฟัง   
   2.  ครูให้นักเรียนสังเกตว่านิทานที่เคยฟังส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซ้ าๆ กัน  เช่น  เรื่องแก้วหน้าม้า  
นางผมหอม ท้าวเซียงเมีย่ง  เป็นต้น  ซึ่งนิทานเล่านี้จะเล่าสืบต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นของเรา 
จึงเรียกนิทานพวกนี้ว่า  นิทานพื้นบ้าน  และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เช่นกัน
จะมีนิทานพ้ืนบ้านอยู่หลายเรื่อง  ซึ่งจะน ามาให้นักเรียนได้ศึกษาคือเรื่อง ภูท้าว ภูนาง  
 

 ขั้นสอน 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         

ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้  ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  ใบงานที่ 1 ตอบค าถามจากการอ่านนิทานพ้ืนบ้านลาว  เรื่อง  ภูท้าว ภูนาง 
กลุ่มท่ี 2  ใบงานที่ 2 สรุปใจความส าคัญจากนิทานพ้ืนบ้านที่อ่าน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง 
กลุ่มท่ี 3  ใบงานที่ 3 สะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นการการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน 
กลุ่มท่ี 4  ใบงานที่ 4 ปริศนาค าทาย 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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 ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหา ข้อคิด คุณค่าที่ได้จากการศึกษานิทานพ้ืนบ้านเรื่อง ภูท้าว 
ภูนาง 

2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 
 
5. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
   1.  ใบความรู้ นิทานพ้ืนบ้าน ภูท้าว ภูนาง 
   2.  ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
  
6. การวัดผลประเมินผล 
   1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
   2.  สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน 
   3.  ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
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ແບບບັນທຶກສະມາຊິກກ ຸ່ມ 
แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม 

 

ຊ ື່ ກ ື່ ມ……………………………………….Home  Group  ชื่อกลุ่ม 

1…………………………………………..ປະທານ   ประธาน 

2………………………………………….ສະມາຊິກ   สมาชิก 
3………………………………………….ສະມາຊິກ   สมาชิก 
4…………………………………….……ສະມາຊິກ   สมาชิก 
5……………………………………….…ສະມາຊິກ   สมาชิก 
6……………………………………….…ສະມາຊິກ   สมาชิก 
7………………………………………….ສະມາຊິກ   สมาชิก 
8………………………………………....ສະມາຊິກ   สมาชิก 
9………………………………………....ສະມາຊິກ   สมาชิก 
10……………………………………..…ສະມາຊິກ   สมาชิก 
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ໃບຄວາມຮ ູ້ທ ຸ່ 1 

 
oyymkog]njv’ r6mhk; r6ok’ 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7ela[ 

 

  r6  =  r6zk 

    s6o  =  \6o  so6o 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

r6mhk; r6ok’ c,jor6zk  2 \j;p 8yh’p6jc7,c,joeh0v’ 

g[nhv’0vkmuj,ui6[rk[ z6h-kpovos6ogmqhkz6hpy’ p6jc0;’s];’rt[k’ 

0kdobmkornho[hko-k;s];’rt[k’ r6mhk;ouch,jomhk;r5fmtglo 

-nj’gxao]6d0v’ok’lb[lv’ c]t r6ok’c,jook’dk’iu ]6dlk; 

0v’ok’pad rkpsa^’muj7;k,iad[j=l,s;a’c]h; mhk;d=,u7;k, 

Glap.9 c]tlyho.9p6jc7,c,joeh0v’ouh c]tda[dkpgxaor6zk 

muj,u=n- nj;jk r6mhk; r6ok’ 
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ໃບງານທ ຸ່  1 

 

8v[7e4k,9kddkovjkooumkornho[hko g]njv’ r6mhk; r6ok’ 

 

7e-uhc9’  vjko.[7;k,i6hc]h;8v[7e4k,8=jwxouh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. gmhkz6hpy’  c,jogmqhkz6h.f L 

…………………………………………… 

2. s];’rt[k’  c,jo-njspa’ L 

…………………………………………… 

3. [=jlq,s;a’  .z[=jlq,s;a’ L 

…………………………………………… 

4. ok’pad c,jo.z L 

…………………………………………… 

5. I6[rk[  I6[rk[spa’ L 

…………………………………………… 

6. mhk;r5fmtglo  c,jo.z L 

……………………………………………. 
7. r6mhk; r6ok’ c,jospa’ L 

…………………………………………… 

8. c,johe0v’  c,jo-njspa’L 

…………………………………………… 

9. 7;k,iad  7;k,iad0v’.zL 

…………………………………………..D 

10.  ok’ly[lv’  c,jo.zL 

…………………………………………… 
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-nj DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDld5oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  d6j, DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

                    

                   c[[ltgs]p7e8v[ 

 

g]njv’ 8v[7e4k,9kddkovjkooumkornho[hko g]njv’r6mhk; r6ok’ 

 

7e-uhc9’  vjko.[7;k,i6hc]h;8v[7e4k,8=jwxouh 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. gmqhkz6hpy’  c,jogmqhkz6h.f L ………gmqhkok’dk’iu………………DD 

2. s];’rt[k’  c,jo-njspa’ L ……-njg,nv’s];’rt[k’……………DD 

3. [=jlq,s;a’  .z[=jlq,s;a’ L…7;k,iad0v’mhk;r5fmtgloda[ok’dk’iu… 

4. ok’pad c,jo.z L …………DDDDDDgxaoc,jok’dk’iu……………D 

5. I6[rk[  I6[rk[spa’ L …………z6h-kpovo\6ogmqhkz6hpy’………DDDD 

6. mhk;r5fmtglo  c,jo.z L ……..gxao]6dok’ly[lv’……………DDD 

7. r6mhk; r6ok’ c,jospa’ L ………r6zk 2  \j;p………………… 

8. c,johe0v’  c,jo-njspa’L ………..-njc,johe0v’………………… 

9. 7;k,iad  7;k,iad0v’.zL …….mhk;r6fmtgloda[ok’dk’iu…DDDDDDDDD 

10.  ok’ly[lv’  c,jo.zL …………gxaoc,jmhk;r6fmtglo…………  
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ໃບງານທ ຸ່  2 

 
lts]5[lk]t7;k,le7a[9kdg]njv’ r6mhk; r6ok’ 

7e-uhc9’  vjkog]njv’ r6mhk; r6ok’c]h;lts]6[lk]t7;k,le7ao8=jwxouh 

1. r6mhk; r6ok’ gxao-nj0v’c,jospa’ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

2. i6[rk[mujgsao0v’r6mhk; r6ok’ gsaogxaoc[[.f 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

3. r6mhk; r6ok’ gxaoobmkornho[hko0v’.z 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

4. r6mhk; c]t r6ok’ gxao]6d0v’.z 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

5. 0=h7yfmujwfh9kdg]njv’ r6mhk; r6ok’ 7n 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

-njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd5]…………………….…………….………d6j,………………… 

 

c[[ltgs]p7e8v[ 

 

lts]6[lk]t7;k,le7a[9kdg]njv’ r6mhk; r6ok’ 

7e-uhc9’ vjkog]njv’ r6mhk; r6ok’c]h;lts]6[lk]t7;k,le7ao8=jwxouh 

1. r6mhk; r6ok’ gxao-nj0v’c,jospa’  <c,jo-njr6zk 2 soj;p< 

2. I6[rk[mujgsao0v’r6mhk; r6ok’ gsaogxaoc[[.f<z6h-kpovo\6gmqhk 

   z6hpy’<  

3. r6mhk; r6ok’ gxaoobmkornho[hko0v’.z <-k;s^];’rt[k’< 

4. r6mhk; c]t r6ok’ gxao]6d0v’.z <r6mhk;c,jomhk;r6fmtglo 

  Gxao]6dok’ly[lv’ c]t r6ok’c,jook’dk’iugxao]6dlk;ok’pad< 

5. 0=h7yfmujwfh9kdg]njv’ r6mhk; r6ok’ 7n    

  <7;k,iadmuj[=jlq,s;a’pjv,d=j.shgdbfm 5d< 
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ໃບງານທ ຸ່  3 

 
ภาพสะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน 

 
ค าชี้แจง    อ่านเรื่อง ภูท้าว ภูนาง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
1.  สันนิษฐานว่า ต านานภูท้าว ภูนาง น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของบุคคลชั้นใด 
 ก. ชนชั้นปกครอง      ข. ชนชั้นกษัตริย์ 
 ค. ชนชั้นกลาง        ง. ชนชั้นกรรมาชีพ 
2.  จากการที่ได้ศึกษานิทานพ้ืนบ้าน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในด้านใด 
 ก. โชคลาง           ข. ไสยาศาสตร์ 
 ค. ต านานความรัก        ง. ต านานการเกิดภูเขา 
3.  แนวความคิดเกี่ยวกับความรักของต านานเรื่อง ภูท้าว ภูนาง คือข้อใด 
 ก. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ _  ข. ความรักท าให้คนตาบอด 
 ค. รักย่อมเข้าใจในรัก     ง. ความรักไม่มีขอบเขตไม่มีชั้นวรรณะ 
4.  นักเรียนคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นไปได้ 
 ก. ยักษ์มีลูกเป็นคน       ข. คนกลายเป็นภูเขา 
 ค. ยักษ์กับคนรักกัน       ง. สรุปไม่ได้ 
5.  ต านาน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง แสดงให้เห็นถึง 
 ก. การบูชาความรัก       ข. ต านานการเกิดภูเขา 
 ค. รักทีเ่ลือกไม่ได้       ง. จินตนาการเก่ียวกับคน และยักษ์ 

 
 
 

แบบตอบค าถาม 
 

ตอบค าถามจากใบงานที่ 3 
 

1.    ก  ข ค ง 
2.    ก  ข ค ง 
3.    ก  ข  ค ง 
4.    ก  ข ค ง 
5.    ก  ข ค ง 
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แบบเฉลยค าตอบ 
 

ค าตอบท่ีถูต้อง คือ 
 

1.     ค 
2.     ง 
3.     ก 
4.     ง 
5.     ก 

 
 

 
ໃບງານທ ຸ່  4 

 
7em;kp 

7e-uhc9’ vjko7em;kp8=jwxouh c]h;8v[7e4k,.o[af8v[7e4k, 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1D mk’.8hd=8a’ mk’g\ nvd=8kf xks^kfc]jomk’dk’skf.spj 

  c,jospa’L 

2D g,njvohvppy’gxao37 .spjgxao38g0hks=xklkf |qf-kfc]h; 

  g,nvg,nv’lts;ao padd5,raocdj7=wx0hk c,jospa’L 

3D -hk’lk,0k rtpkvyo0bho0uj vhkppuj-bho0y[ 8k]t[af[a’\hk 

   zhk7P,cv; 8kcs^;vyfdah, c,jospy’L  

4D vujohvpcv;dyj; 0bho8ho’yh; snj^w8jgrfko .9dhksko[=8ad9adgmnjv 

  c,jospa’L 

5D rt]nlu.o4he /qo[=jie9adgmnjv gfnvoshk,kivfc]h; /qo9yj’ 

  phvpvk[7y’c,jospa’L 
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c[[[aombd8v[ 7em;kp 

 

 
7e-uhc9’   1D .shg/yd4k,8v[7em;kprkp.od5j, 

         2D 8v[7e4k,8=jwxouh 

 

1D xtgrf0v’7em;kpou7n 

 1.1 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  1.2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  1.3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

2D 8v[7em;kp 

  2.1 7em;kp0=hmuj 1 8v[;jk DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  2.2 7em;kp0=hmuj 2 8v[;jk DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  2.3 7em;kp0=hmuj 3 8v[;jk DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  2.4 7em;kp0=hmuj 4 8v[;jk DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

  2.5 7em;kp0=hmuj 5 8v[;jk DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

    -njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd6]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

d6j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 
 
 

 
ແບບສະເຫຼີຍ7e8v[ 7em;kp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1D xtgrf0v’7em;kpou7n 

  1D1 djP;da[-u;yfc]t7;k,gxaop6j 

  1D2  djP;da[g7nv’.-h.oginvo-ko 

  1D3 djP;da[lyj’iv[8q;giqk 

 

2D 8v[7em;kp 

  2.1    8v[;kjG duj g7nvs6d dtl;p 

  2.2    8v[;jkG 38,hvo 

  2.3  8v[;jkG 7P’ \=h\ nh’ ,;p\ bj’g0hqk 

  2.4   8v[;jkG ,qflqh, 

  2.5  8v[;jkG rtr5fmti6[ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201       ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ฮีตสิบสอง  นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น             จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   เพลง                                                          เวลา       1   ชั่วโมง 
*********************************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
  การศึกษา  เพลง ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา  การใช้ภาษา  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สังคม  การเมือง  การปกครอง  มีผลท าให้มองเห็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน   
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบค าถามจากบทเพลงที่ศึกษาได้ 
  2.2  นักเรียนสามารถสรุปใจความจากบทเพลงที่ศึกษาได้ 
  2.3  นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษาบทเพลงที่ศึกษาได้ 
  2.4  นักเรียนสามารถร้องเพลง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  เพลง กุหลาบปากซัน 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ครูเปิดแผ่นซีดีเพลง “กุหลาบปากซัน”  ให้นักเรียนฟัง 
   2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า เพลงที่ครูให้ฟังเป็นเพลงของชาติใด  มีความหมายว่าอย่างไร 
  ขั้นสอน 
   1. ครูน าแผนภูมิเพลงกุหลาบปากซัน ติดไว้บนกระดานด า 

 2. ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านตาม 
   3. ครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง(หรือให้นักเรียนฟังเพลงจาก แผ่น CD เพลง) แล้วให้นักเรียน   
ร้องเพลงตาม  จนกระทั่งนักเรียนร้องเพลงได้เอง 
   4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา        
ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงาน 1-3 ที่มอบหมายให้  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  ใบงานที่ 1  สรุปใจความส าคัญจากเพลงกุหลาบปากซัน 
กลุ่มท่ี 2  ใบงานที่ 2  สะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นการฟังเพลงกุหลาบปากซัน 
กลุ่มท่ี 3  ใบงานที่ 3  วาดภาพประกอบเนื้อเพลงและตั้งชื่อภาพ 

   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
   6. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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  ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหา ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาเพลงกุหลาบปากซัน 
2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 
3. นักเรียนร้องเพลงกุหลาบปากซัน 

 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
 2.  แผนภูมิเพลง กุหลาบปากซัน 
 3.  แผ่น CD เพลง กุหลาบปากซัน 
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 2.  สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน 
 3.  ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
 
7. ภาคผนวก 
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ແບບບັນທຶກສະມາຊິກກ ຸ່ມ 
แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม 

 

ຊ ື່ ກ ື່ ມ……………………………………….Home  Group  

(ชื่อกลุ่ม) 
 1…………………………………………..ປະທານ  (ประธาน) 
 2………………………………………….ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 3………………………………………….ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 4…………………………………….……ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 5……………………………………….…ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 6……………………………………….…ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 7………………………………………….ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 8………………………………………....ສະມາຊິກ      สมาชิก 
 9………………………………………....ສະມາຊິກ    สมาชิก 
 10……………………………………..…ສະມາຊິກ            สมาชิก 
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ໃບຄວາມຮ ູ້ທ ຸ່   1 

 
gr’d5s]k[xkd-ao 

cfofyo4yjowdgs]nv8k 

p6jl5fotrkpa’,ufvd2hkclo’k, 

skd.zwfhgsao9t,qvs]q’ 

g/qhk/aort;q’s]q’8yf8k, 

lk;gvyplk;’k,’k,gs]nv.9 

‘k,9y’faj’7eg0qk-q, 

skdwfhl5dlq,-njo-q,da[ohv’lq,.9 

9t0=w/j/aoc8jok’fPv[=j0=0hv’djP;py’vnjo.f 

g/qhkc8js]q’ws]w/j/ao.9xv’ 

3vDDDDDDDDDDDd5s]k[lts;ao 

csj’g,bv’xkd-aomujvhkpg7 up/aos,kpxv’ 

.9s;a’p6j7P’xt7v’d5s]k[gxaolufa j’mv’ 

g,bjvpk,cl’ljv’9kdf;’l5]u 

pk,c]’7je]q’ohe-ao 

3v[=]y7a,ohe-aows]zjko.lfu 

c]gsaoso5,lk;g9qhk]jv’]vp 

s,6jxk.spjohvp]vps]yhofu 

lyhocl’l5]ulaflucl’9ao 
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ໃບງານທ ຸ່  1 
 

lts]6[lk]t7;k,le7a[9kd gr’d5s]k[xkd-ao 

7e-uhc0’ .shoadiPo0Po lts]6[lk]t7;k,le7a[9kd gr’d5s]k[xkd-ao 

1. d5s]k[xkd-aogxao-nspa’L 

  7e8v[…………………………………………………………… 

2. xkd-aogxao-nspa’L 

  7e8v[…………………………………………………………… 

3. gr’d5s]k[xkd-ao d]jk;4u’7;k,’k,0v’lyj’.fL      

  7e8v[…………………………………………………………… 

4. s,6jxk.spjohvp]vpp6j.oohe -njohespa’L 

  7e8v[…………………………………………………………… 

5. cl’l5]u 7nspa’L 

  7e8v[…………………………………………………………… 

 

 -njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd5oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

d5j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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ໃບງານທ ຸ່  2 

 
0h=7yfmujwfh9kd gr’d5s]k[xkd-ao 

7e-uhc0’ .shoadiPo0Po [vd0h=7yfmujwfh9kd gr’d5s]k[xkd-ao 

 

-njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd5oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

d5j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໃບງານທີ່ 3 
 

0Pork[9kd gr’d5s]k[xkd-ao 
7e-uhc0’ .shoadiPoc8h,I6[ 9kdgr’d5s]k[xkd-ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201        ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ฮีตสิบสอง  นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น            จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   การละเล่น                                                                เวลา       1   ชั่วโมง 
*********************************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
  การศึกษาการละเล่น  ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา  การใช้ภาษา  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สังคม  การเมือง  การปกครอง  มีผลท าให้มองเห็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน   
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบค าถามจากการละเล่น ที่ศึกษาได้ 
  2.2  นักเรียนสามารถสรุปใจความจากสรุป ที่ศึกษาได้ 
  2.3  นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษาการละเล่น ที่ศึกษาได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การละเล่น “ร าวงสามัคคี” 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงเรื่องการร าวงของไทยใช้ในงานใดบ้าง 
  ขั้นสอน 

1. นักเรียนดูวีดีทัศน์การร าวงสามัคคีของสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2. นักเรียนออกมาตั้งแถวและฝึกร าวงสามัคคีตามวีดีทัศน์ คนที่ยังร าวงสามัคคีไม่เป็นให้ครู 

แนะน าและฝึกให้เป็นทุกคน 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         

ใบความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานที่1-3 ทีม่อบหมายให้  ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  ใบงานที่ 1 ความเป็นมาของการร าวงสามัคคี  
กลุ่มท่ี 2  ใบงานที่ 2 ความคล้ายและความแตกต่างของร าวงสามัคคีกับร าวงมาตรฐาน 

ของไทย 
กลุ่มท่ี 3  ใบงานที่ 3 ประโยชน์ที่ได้จากการร าวงสามัคคี 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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  ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นมา  ประโยชน์ของการร ารงสามัคคี 
2. นักเรียนน าผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 

 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
   1. ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
   2. วีดีทัศน์แสดงการละเล่น ร าวงสามัคคี 
  
6. การวัดและประเมินผล 
   1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
   2. สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน 
   3. ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 
 
7. ภาคผนวก 
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ແບບບັນທຶກສະມາຊິກກ ຸ່ມ 

 

]e;q’lk,ad7u 

 

ຊ ື່ ກ ື່ ມ……………………………………….Home  Group 

1…………………………………………..ປະທານ 

2………………………………………….ສະມາຊິກ 

3………………………………………….ສະມາຊິກ 

4…………………………………….……ສະມາຊິກ 

5……………………………………….…ສະມາຊິກ 

6……………………………………….…ສະມາຊິກ 

7………………………………………….ສະມາຊິກ 

9………………………………………....ສະມາຊິກ 

10……………………………………..…ສະມາຊິກ 
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ໃບງານທ ຸ່  1 

 
lts]5[dkovrbxkpd5j, 

 
7e-uhc0’  .shoadiPolts]5[dkovtrbxkpd5j, 

1. xts;af7;k,gxao,ksp=hM 0v’]e;q’lk,ad7u 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

2. 7;k,c8d8jk’0v’]e;q’lk,ad7u da[]e;q’,kf4ko0v’wm 7n 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 

-njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd5oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

d5j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD… 
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mv'7e vjvo,toulvoD ;af9toko5dq,rklk]k;D ;P’9aoG3I’ry,;P’9aoF !__@D 

rkd;y-krklk]k;-;aoot7tfu 7totvadlvolkf ,tsk;ymtpkw]csj’-kfD 

rklk]k;le]a[7qo8jk’xtgmf gs]A, !D,tsk;ymtpkw]csj’-kfS ;P’9aoD 

@WWWD 

      D rklk]k;le]a[7qo8jk’xtgmf gs]A, @D,tsk;ymtpkw]csj’-kfS ;P’9aoD 

@WWWD 

r6,u ;q’;y9yfD w;pkdvo]k;D ;P’9aoGl6odk’ry,9e\jkpF !_*(D 

lt4k[ao7qho7;hk;ymtpklkfdkolbdlkcsj’-kf dt-;’lbdlkmydkoD 

c[[IPorklk]k;c]t;aoot7tfu -Ao,afmtpq, xumu 1D  

dt-;’lbdlkmydkoS;P’9aoD!__(D 

      D c[[IPorklk]k;c]t;aoot7tfu -Ao,afmtpq, xumu 2D  

dt-;’lbdlkmydkoS;P’9aoD!__(D 

      D c[[IPorklk]k;c]t;aoot7tfu -Ao,afmtpq, xumu 3D  

dt-;’lbdlkmydkoS;P’9aoD!__(D 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

gr’-kf]k; 

(เพลงชาตลิาว) 
 

 -kf]k;8ah’c8j.f,k  ]k;m5d4h;o|hkg-uf-6l5f.9 

  

Ij;,cI’Ij;,9yfIj;,.9 lk,ad7udaogxaode]a’fP; 

  

gfaffjP;rhv,daodhk;|hk [6-k-6dPf0v’]k; 

  

lqj’glu,.-hlyfgxaog9qhk  ]k;m5d-qogzqjkltg\urk[dao 

  

[+.shr;d9addtraf  c]tr;d0kp-kf g0qhk,k]q[d;o 

  

]k;ma’,;o-6gvdt]kf vyflt]trk[ 0v’-kf]k;w;h 

  

8aflyo.9l6h- u’gvqkw-  rk-kfdhk;wxl6j7;k,;afmtokD 
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f;’9exk 

(ดวงจ าปา) 
 

3vf;’9exk  g;]k- q,ohv’ 

obdgsaorao- jv’   ,v’gsaosq;.9 

gIqkobd0bhowfh   .odyjog9qhksv, 

gsaol;ofvdw,h  [yfkx6dw;h8A’c8joko,k 

g;]ks’j;,gs’qk  g9qhk-j;p[aogmqkgIqkskp3ldk 

g9Qkf;’9exk   76j7P’gIqk,kc8jpk,ohvpgvup 

 dyjog9Qkle7ao  8yfraosq;.9 

gxaoojkIadw7j   cr’w;hg-up-q, 

pk,gs’qkgIqkfq,  3v9exksv, 

g,njvfq,dyjog9Qk   xkorq[grnjvogdqjkmujrkd9kdwd 

g9Qkgxaofvdw,h   muj’k,;yw]8A’c8j.f,k 

g9Qkf;’9exk   ,k]k0;aoIad0v’IP,ouhgvup 

 3vf;’9exk  [5[zkg,nv’]k; 

‘k,faj’f;’fk;  -k;]k;gryj’.9 

gduf16jrkp.o   cfofyo]hko- hk’ 

4hkwfhrafrkd   |uwxwd9kd[hkogdufg,nv’ovo 

IP,9tgvqkg9Qk   gxaogrnjvoIj;,gs’qkgmqjklyho-u;k 

g9Qkf;’9exk   ,k]k’k,pyj’,yj’g,nv’]k;gvup 
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d5s]k[xkd-ao 

(กหุลาบปากซัน) 
 

  cfofyo4yjowd   gs]nv8k 

16jl5fotrk     pa’,ufvd2hkclo’k, 

skd.zwfhgsao    9t,q;s]q’ 

g/Qk/aort;q’    s]q’8yf8k, 

lk;gvuplk;’k,   ‘k,gs]nv.9 

   

‘k,9y’faj’7e   g0qk-q, 

skdwfhl5dlq,    -njo- q,da[ohv’lq,.9 

9t0=w/j/aoc8jok’fP;  [+0=0hv’djP;py’vnjo.f 

g/Qkc8js]q’ws]    w/j/ao.9xv’ 

   

3vDDDDDDDDDDDD   d5s]k[lts;ao 

csj’g,nv’xkd-ao   mujvhkpg7up/aos,kpxv’ 

.9s;a’16j7P’xt7v’   d5^k[gxaolufaj’mv’ 

g,njvpk,cl’ljv’   9kdf;’l5]u 

   

pk,c]’7O]q’   oE-ao 

3v[=]y7ao     oE-aows]zjko.lfu 

c]gsaoso5j,lk;   g9Qk]jv’]vp 

s,6jxk.spjohvp    ]vps]Yofu 

lYocl’l5]u    lqflucl’9aoD  
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lqj’rvoxu.s, j 

(ส่งพรปีใหม่) 
 

  ;aooU;aofuxu.s,j   gIqk,kv;pw-.shl5dle]ko 

,klhk’cfooU    .shgxaocfolts;ao X-E? 

,k2hvo]edao    lts]v’;aoxu.s,j 

7;k,m5dmujg7upxtlq[   9qj’1jkwfhrq[rkovud8+wx 

l5flYowxglp    lyj’mujglQks,v’.9 X-E? 

7;k,ly;yw]    9yj’wfh,kcmomuj 

  gIIksq;pU,grnjvogvup 1jk3ldwxg]up7A’fP;sobj’xu 

;aooUg]ud’k,pk,fu   gIqk,klts;affu X-E? xu.s,j 

skd.zg9a[-E0q,0njo   d=9qj’]k[]njo-njol5d8+wx 

skd.zl5dc]h;    0=1jkc7h;7kfwx 

gIqk0=v;pw-    .shm5dmjko3-dfu X-E? 
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gr’lv’/aj’0v’ 

(สองฝ่ังโขง) 
 

   lkpotmu   ]yo]aj’9kd2hk 

   c[j’rtl5mk  gxao-hkpc]t0;klv’/aj’ 

   skdoehdaho0;k’  d=[+le7ao 

   c8j7;k,lerao  0v’gIqk\aho7q’g]nhvpwx 

 

   g4y’wddao   7qo]t/aj’0v’ 

   c8j\kpxv’fv’  ,5h’s;a’7P’lv’ 9qowfh 

   phvo7;k,w/j/ao  \ahol5fsq;.9 

   xad/a’-;’.o  g\nvo.9fP;dao 

 

   ma’lv’/aj’   dahodk’fh;plkpotmu 

   c8jxtgrou   oaho[+8jk’dao 

   -kf]k;c]twm  djvooahog7upwfhlerao 

   Ij;,lkp3]syffP;dao rP’oehgmqjkoaho,kdahoc[j’dk’ 

 

   0=2hkfyo   -j;pgxaolad0u 

   3xf7yfxkou  9q’1jkwfh,u;aosjk’ 

   1jk.shlerao  oaho8hv’9nf9k’ 

   /kd/aj’-u;u   g|nootmulv’/aj’gvupD 

 

 

  

 

 

 



 
คณะทีป่รึกษา 

   
ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.มีศกัด์ิ  แสงศิลา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1 
2 นายฉลองศกัด์ิ  จตุัรัสพนัธ์ุ รองผูอ้  านวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1 
3 นายประครอง  พนัธ์ุพรหม ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
4 นายบรรณชยั  ออ้มนอก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
5 นายสุชาติ  เขม็ทอง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
6 นาบบุญเหลือ  บุบผามาลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
7 ดร.กาญจนา  พงษพ์ิษณุ ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
8 นายพงษศ์กัด์ิ  ภูมิพื้น ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
9 นางสุปรียา  จนัทะเลิศ ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
10 นายวนิยั  อสุนี ณ อยธุยา ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
11 นางปราชิญา  ศิรินิกร ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
12 นางสุภคั  เพลงสา ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 1 
13 ดร.ประกอบ จนัทรทิพย ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
14 ดร.รอง  ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
15 นายประเวศ  รัตนวงศ ์ ผอ.สพป.อด.3 
16 นายประเจน  ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อด.3 
17 นายชวลิต  นามโยธา ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 3 
18 นางศรีสมร  สนทา ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองหานวทิยายน 
19 นายลัน่ฤทธ์ิภคั  วเิศษศกัด์ิ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 
20 นายสุรชยั  จ  าปาฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแค 
21 นางเพญ็ศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 4 
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รายช่ือคณะท างานจดัท าหลกัสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook  
สู่การปฏบิัติ 

ณ ห้องประชุม สพป.อดุรธานี เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.รอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
2 นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 2 
3 นายทองบาง  แถนสีแสง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
4 นางยพุาพรรณ  เกิดเพชร รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
5 นายบรรพต  พระยาลอ ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 2 
6 นางขนิษฐา  อคัรปัญญา โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
7 นางอุราวลัย ์ นามสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นปะโค 
8 นางสาวอรอนงค ์ สิงห์งอย อนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม 
9 นางยพุิน  ศรีสมบูรณ์ บา้นโนนสมบูรณ์ 

10 นายสุริยา  มูลตรี โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
11 นางวจิิตรา  คลงักลาง โรงเรียนทบักุงประชานุกลู 
12 นางกาญจนา  มนสัสิลา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
13 วา่ท่ี พ.ต. ปรีชา  สิทธิโชติ โรงเรียนค าเมยวทิยาคม 
14 นายสุวทิย ์ สารขนัธ์ โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ 
15 นายเชาวลิต  จิกจกัร โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ 
16 นางฐิติยาภรณ์  ถาวรพงั โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 
17 นางสุภาพร  แกว้มหาวงศ ์ โรงเรียนบา้นทบักุง 
18 นางพวงพะยอม  พนัธศรี โรงเรียนบา้นนายงู 
19 นางจิระพร  เสนาภกัดี โรงเรียนอนุบาลประจกัษฯ์ 
20 นางนิดประกร  ชานนตรี โรงเรียนหมากบา้เลาโคกกลาง 
21 นายวรรณรัตน์  ค  าชารี โงเรียนนาแบก 
22 นางประพิศ  นาจะรวย โรงเรียนโนนสมบูรณ์ 
23 นางจุไรรัตน์  บุญทองอ่อน โรงเรียนท่าหนองเทา 
24 นางสาวนิศารัตน์  ฉายเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 

25 นางอรอนงค ์ ศรีหร่ิง โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ 
26 นางวราภรณ์  พิมรินทร์ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ 



168 

 

รายช่ือคณะท างานจดัท าหลกัสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook  
สู่การปฏบัิติ 

ณ ห้องประชุม สพป.อดุรธานี เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

สาระปฐมวยั 
1 ดร.นิทรา  ช่อสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
2 นางพนูทรัพย ์ บวัเกษ   โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
3 นางสาวศิริพร  พฒันสาร โรงเรียนบา้นนาแค 

สาระสุขศึกษา พลศึกษา 
4 นายจะเด็ด  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
5 นายวนัเนาว ์ วงศห์าจกัร โรงเรียนบา้นนาแค 
6 นางสาววชิาพร  ศรีบุโฮม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
7 นางประพิศ  นาจะรวย โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 
8 นายบรรพต  พระยาลอ ศึกษานิเทศก ์สพป.อุดรธานี เขต 2 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
9 นางพงษศิ์ริ  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 

10 นางจุไรรัตน์  บุญทองอ่อน โรงเรียนท่าหนองเทา 
11 นางธราสิน  ฤทธ์ิเดช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
12 นายภานุเมศ  ชุมภูนท ์ โรงเรียนบา้นนาแค 
13 นางสาวปิยาภรณ์  พรมสุ โรงเรียนบา้นนาแค 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
14 นางสมใจ  เจริญสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
15 นางจิรภา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
15 นางพวงพะยอม  พนัธ์ศรี โรงเรียนบา้นนายงู 
17 นางฉตัรฤทยั  อุภยัพรม โรงเรียนบา้นนาแค 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
18 นางนนัทิงา  อุปโลทาส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
19 นายปัญญา  โทธุโย โรงเรียนบา้นนาแค 

20 นางนิลวรรณ  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
21 นางวจิิตรา  คลงักลาง โรงเรียนทบักุงประชานุกลู 
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ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
22 นางสุริยา  มูลตรี โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
23 นายสุวทิย ์ สาระขนัธ์ โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ 

กลุ่มสาระศิลปะ 
24 นางซ่อนกล่ิน  เอ้ือวรรณกิจ โรงเรียนหนองหานวทิยายน 
25 นายศุภวฒัน์  รัตนปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
26 นายวรรณรัตน์  ค  าชาลี   โรงเรียนบา้นนาแบก 
27 วา่ท่ี พ.ต. ปรีชา  สิทธิโชติ โรงเรียนค าเมยวทิยาคม 
28 นายไตรภพ  โคตรมิตร โรงเรียนบา้นนาแค 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
29 นางฉววีรรณ  สุรเสรีวงษ ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
30 นางอุไรวรรณ  กองสีหา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
31 นางอรอนงค ์ ศรีหร่ิง โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ 
32 นางกาญจนา  มนสัสินา โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 
33 นางศศิธร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
34 นางสาววไิลวรรณ  ทองดี โรงเรียนบา้นนาแค 
35 นางสาวนิศารัตน์  ฉายเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
36 นางรัชณีพร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
37 นางอุรารัตน์  สิงหเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 

กลุ่มสาระกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
38 นางนฤมล  ตะภูเขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
39 นางอุราวลัย ์ นามสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นปะโค 
40 นางสุวรรณ  บูระทิศ โรงเรียนหนองหานวทิยายน 
41 นายธีระศกัด์ิ  จ  าปาฤทธ์ิ โรงเรียนบา้นนาแค 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

42 นางระพีพร  อริยภานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
43 นายมงคล  รัตนพลที   โรงเรียนบา้นนาแค 
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44 วา่ท่ี  พ.ต.ชวรวย  หลงมีวงศ ์  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน   
45 นางสุภาพร  แกว้มหาวงศ ์  โรเรียนทบักุงประชานุกลู 
46 นางวราภรณ์  พิมรินทร์   โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ   

สาระเพิม่เติม  อาเซียนศึกษา 
47 นางสาวดวงเดือน  แสนค า รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
48 นายชวลิต  นามโยธา ศึกษานิเทศน์  สพป.อด. เขต 3 
49 นางยพุิน  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 
50 นางนิดประกร  ชานนตรี โรงเรียนบา้นหมากบวัเลาโคกกลาง 
51 นายเชาวลิต  จิกจกัร์ โรงเรียนหนองหญา้ไซ 
52 นางสาวอรอนงค ์ สิงห์งอย โรงเรียนอนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม 
53 นางขนิษฐา  อคัรปัญญา โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

กลุ่มสาระเพิม่เติม ลาว และภาษาเวยีดนาม 
54 ดร.รอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
55 นายสุรชยั  จ  าปาฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแค 
56 นางยพุาพรรณ  เกิดเพชร รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
57 นางดรุณี  บวัพล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน   
58 นายธีรพล  เบญจจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยา 

  กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
59 นางสมลกัษณ์  ไชยปะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี    
60 นางจิระพร  เสนาภกัดี   โรงเรียนอนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม    
61 นางพรภิรมย ์ งานส าเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน    
62 นางนวพร  สุวรรณอภิชน   โรงเรียนบา้นนาแค 

 


