แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ล 10201
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฮีตสิบสอง นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น จานวน 9 ชัว่ โมง
เรื่อง การแนะนาตนเอง การขอบคุณ ขอโทษ
เวลา 3 ชั่วโมง
และการแสดงมารยาทที่ดีในสังคม
1. สาระสาคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบอย่างของการดาเนินชีวิตและเป็นมรดกทางวัฒนาธรรม
ของ
มนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับการแนะนาตนเอง การกล่าวขอบคุณ
ขอโทษได้
2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ บอก และแสดงกิริยามารยาทเกี่ยวกับมารยาท
ที่ควรปฏิบัติทีดีในสังคม
3. สาระการเรียนรู้
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับการแนะนาตนเอง การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
และการแสดงมารยาททีดีในสังคม
4. กระบวนการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
การนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการพบปะ ทักทายกัน เราควรจะต้องแนะนาตนเองให้คนที่เราพูดคุย
ด้วย ได้รู้จักตัวเราว่าเป็นใคร มาจากไหน กาลังจะไปไหนหรือต้องการอะไร โดยให้แนะนาเป็นภาษาไทย
ก่อน
2. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแนะนาตัวเองด้วยภาษาไทย
ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ภาษาลาวมีคากล่าวทักทายต่างจากภาษาไทย คนไทยเมื่อพบกัน
จะทักทายด้วยการยกมือไหว้พร้อมพูดว่า สวัสดีค่ะ/ครับ แต่คนลาวทักกันด้วยคาพูดต่างๆ ตามระดับ
ความสัมพันธ์ของคู่สนทนา และนิยมใส่คาเรียกคู่สนทนาต่อท้ายด้วย ครูให้นักเรียนฟัง CD เสียงคากล่าว
ทักทาย 2 – 3 ครั้ง
2. ครูให้นักเรียนฝึกพูดคาเหมือนใน CD เสียง
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3. ครูนาบัตรคาทักทายที่นักเรียนได้ฟังเสนอต่อนักเรียนให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทีละคา จากนั้น
ให้เด็กฝึกอ่านคา แบ่งกลุ่มสลับกันอ่านระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ครูแจกใบความรู้คากล่าว
ทักทายให้นักเรียนฝึกอ่าน
4. ครูสนทนาต่อไปว่า เมื่อมีคนทักว่า สบายดี เราจะมีคาตอบพูดตอบดังนี้ ครูให้เด็กฟัง CD
เสียงคาตอบ 2 – 3 ครั้ง แล้วให้นักเรียนฝึกพูด
5. ครูนาบัตรคาคาตอบที่นักเรียนได้ฟังเสนอต่อนักเรียนให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทีละคา และ
อธิบายคาตอบแต่ละคา จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกัน แบ่งกลุ่มสลับกันอ่านระหว่างนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย ครูแจกใบความรู้คากล่าวตอบคาทักทายให้นักเรียนฝึกอ่าน
6. ครูเปิด CD ตัวอย่างคาทักทายแนะนาตัวให้นักเรียนฟัง 1 – 2 ครั้ง
7. ครูให้นักเรียนฝึกแนะนาตัวเอง และสุ่มนาเสนอทีละคน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันแต่งคา
สนทนาและคาตอบ สุ่มนาเสนอการสนทนาจากเรื่องที่แต่ง
8. นักเรียนส่งผลงานคาสนทนาที่แต่งขึ้น
5. สือ่ / แหล่งการเรียนรู้
1. CD เสียงคากล่าวทักทาย และ บัตรคา คาใน CD
2. ใบความรู้คาใน CD
3. CD เสียงคาตอบ และ บัตรคา คาตอบใน CD
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การนาเสนอการสนทนา
2. ตรวจผลงาน
7. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย
ใบงาน บทสนทนา
5. บันทึกหลังสอน
5.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...........
5.2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5.3 แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ชั่วโมงที่ 2
กระบวนการเรียนรู้
การนาเข้าสู่บทเรียน
ทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
1. เมื่อทักทายและสนทนาแล้ว จะกล่าวลา ภาษาลาวมีคากล่าวลา และมีคาตอบ โดย
ครูเปิด CD คากล่าวลา และคาพูดโต้ตอบให้นักเรียนฟัง นักเรียนพูดตาม
2. ครูแจกใบความรู้คาใน CD ให้นักเรียนฝึกอ่านและพูด จากนั้นครูแจกตัวอย่างใบความรู้
บทสนทนาให้นักเรียนฝึกอ่าน บทสนทนา เรื่อง พาวินีกับโดมินิก และ บทสนทนา เรื่องการซักถาม
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน ฝึกแต่งประโยคและเติมคาเป็นภาษาลาวและฝึกพูด
สนทนา ดังนี้
คนที่ 1 : สวัสดีพี่สาว ผมชื่อ............................
คนที่ 2 : ..........................................................
คนที่ 1 : พี่สาวเรียนอยู่ชั้นอะไร
คนที่ 2 : ..........................................................
คนที่ 1 : ผมไปก่อนนะครับ
คนที่ 2 : .........................................................
4. สุ่มนักเรียนสนทนารายงาน และส่งงาน
2. สื่อการเรียนรู้
1. CD คากล่าวลา และคาพูดโต้ตอบ
2. ใบความรู้คาใน CD และ บทสนทนา พาวินีกับโดมินิก และบทสนทนา การซักถามระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต
3. ใบงาน บทสนทนา
คนที่ 1 : สวัสดีพี่สาว ผมชื่อ............................
คนที่ 2 : ..........................................................
คนที่ 1 : พี่สาวเรียนอยู่ชั้นอะไร
คนที่ 2 : ..........................................................
คนที่ 1 : ผมไปก่อนนะครับ
คนที่ 2 : .........................................................
3. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
4. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย
ใบงาน บทสนทนา
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5. บันทึกหลังสอน
5.1 ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.3 แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ชั่วโมงที่ 3
กระบวนการเรียนรู้
การนาเข้าสู่บทเรียน
ครูทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว และสนทนากับนักเรียนว่า มีมารยาทการพูดที่เราควรรู้จักในวันนี้
คือ “ ขอบคุณ ”
ขั้นสอน
1. คาว่า “ ขอบคุณ ” เป็นมารยาทที่ใช้ในภาษาไทย ส่วนในภาษาลาวไม่ใช้คาว่า “ ขอบคุณ ”
ขอบคุณมาก เหมือนภาษาไทย แต่ใช้ว่า “ขอบใจ” เพียงอย่างเดียว ไม่มีคาว่าขอบคุณ การขอบคุณมีหลาย
ระดับ ดังนี้ ครูเปิด CD คาพูด การขอบใจ ให้นักเรียนฟัง 1 – 2 ครั้ง ให้นักเรียนฝึกพูดตาม
2. ครูนาบัตรคาใน CD มาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนฝึกอ่าน
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้ใบงานกับนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ฝึกอ่านและพูดสนทนา
ในกลุ่ม และเตรียมนาเสนอผลงาน ดังนี้
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ຊຸດທີ່

1

ສະບາຍດນອ
້ ງຊີ່ ນາງນອ
້ ຍ
ນອ
້ ງຮຽຍຢຊ
ີ່ ນ້ ປ.3
ນອ
້ ງດໃຈແລະຂອບໃຈຫລາຍ ໆ
ທີ່ ໄດມ
້ າພົບພ້
້ ນ
້ ອ
ມນ
້ ງຂລາກອ
ີ່ ນເດອ
້

ຊຸດທີ່

2

ສະບາຍດເຈົາ້ ຂອ
້ ຍຊີ່ ສະຫມານ
ໂດຍ ສະບາຍດ ຂອ
້ ຍຊີ່ ກຽງໄກ
ຂອ
້ ຍຢທ
ີ່ ີ່ ຈງຫວດອຸດອນທານ
ປະເທດໄທ
ຂອ
້ ຍຢວ
ີ່ ຽງຈນ ປະເທດລາວ
ຊຸດທີ່

3

ສະບາຍດເຂົ້າ ນອ
້ ງຊາຍ
ສະບາຍດເຈົາ້ ເປນແນວໄດ
ນອ
້ ງບີ່ ຄອ
ີ່ ຍສະບາຍໄປຫາຫມອ
ນອ
້ ງໄປກອ
ີ່ ນເດອ
້
ເຈົາ້ ໂຊກດ
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ຊຸດທີ່

4

ສະບາຍດ
ສະບາຍດ ເປນແນວໄດຫນີ່
ເຈົາ້ ສະບາຍດ ຂລາກອ
ີ່ ນເດອ
້
້ ີ່ ນພ້ກນໃຫມ ີ່
ມອ
ໂຊກດ

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคา ความหมาย การออกเสียงเกี่ยวกับคาต่างๆ คือ คากล่าวทักทาย
คาตอบ การกล่าวลา การตอบคากล่าวลา คาขอบคุณ
2. สื่อการเรียนรู้
1. CD คาขอบใจ และใบความรู้คาใน CD
2. ใบความรู้คาใน CD และ บัตรคาใน CD
3. ใบงาน บทสนทนาโต้ตอบ ชุดที่ 1 – 4
3. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
4. กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย
การนาเสนอบทสนทนา
5. บันทึกหลังสอน
5.1 ข้อสรุ ปหลังการจัดการเรี ยนรู้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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5.3 แนวทางการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วัน /เดือน/ปี ........................................................
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.[7;k,I6hmuj 1
7elaomtok0v’rk;youdq[3f,yoyd
rk;you
3f,yoyd
rk;you
3f,yoyd

G
G
G
G

rk;you

G

3f,yoyd
rk;you

G
G

3f,yoyd

G

rk;you
3f,yoyd
rk;you

G
G
G

3f,yoyd

G

lt[kpfu 0hvp-nj rk;you
g9qhk lt[kpfu 0hvp-nj 3f,yoyd
pyofumuji6h9ad
g-ajofP;dao g9qhkg;qhkrklk]k;gdaj’gokt
g9qhkgxao7qovulko[=j L
c,jocmh 0hvpgxao7qo0vocdjo
g9qhkd=g;qhkgdaj’g-ajofP;dao
[=gdaj’fvd 0hvpskd=iPorklk]k;
g9qhkg;qhkrklk]k;wfhljeouh
g9qhkg7upiPo,kc9j.l L
0hvpiPo,kc8jvkg,]ydk
fP;ouh0hvp,kiPop6j ,,lD
fucmh gvu g9qhkrydp6j.l L
0hvpradp6js=-P’pno
3vhfus^kp 0hvpradp6js=-njo-q,
mjkovk0ko,kc]h; giqkiPogmkt
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
จานวน 9 ชั่วโมง
เรื่อง ฮีตสิบสอง
เวลา 3 ชั่วโมง
**********************************************************************************************
1. สาระสาคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบอย่างของการดาเนินชีวิตและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขอมนุษย์ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายประเพณีการทาบุญในฮีตสิบสองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาและวิธีการทาบุญประเพณีในฮีตสิบสองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
2.3 นักเรียนบอกคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีในฮีตสิบสอง ได้
3. สาระการเรียนรู้
ฮีตสิบสองในขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องเทศการงานประเพณีของไทย ว่าในแต่ละเดือนจะมีงาน
เทศกาลที่สาคัญๆ เช่น เดือนมกราคม จะมีการทาบุญวันขึ้นปีใหม่ เดือนมีนาคมมีงานวันมาฆบูชา หรือ
วันจาตุรงคสันนิบาต เดือนเมษายนมีงานบุญวันสงกานต์ เป็นต้น ซึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็จะมีการทาบุญประจาเดือนที่สาคัญๆ 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 บุญหาฟื้นมาไว้
เดือนสาม บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา
เดือน สี่ บุญพระเวส
2. นักเรียนดูวีดีทัศน์ หรือภาพประเพณีการทาบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บุญปีใหม่ บุญบั้งไฟ บุญมเหศักดิ์หลักเมือง บุญเข้าวัดสา
(เข้าพรรษา) เป็นต้น
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3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีดีทัศน์
หรือภาพประเพณีบุญต่างๆ
ขั้นสอน
1. ครูยกตัวอย่างการทาบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่องประเพณีเดือน 5 บุญขึ้นปีใหม่
กลุ่มที่ 2 เรื่องประเพณีเดือน 6 บุญขึ้นปีใหม่
กลุ่มที่ 3 เรื่องประเพณีเดือน 7 พิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง
กลุ่มที่ 4 เรื่องประเพณีเดือน 8 บุญข้าววัดสา (เข้าพรรษา)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 และเดือน แล้วติด
แผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณีทั้ง 4 อย่างไว้บนกระดานดา
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
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 หรือภาพประเพณีการทาบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกวัดสา(ออกพรรษา) บุญกฐิน
และไหว้พระธาตุ
3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีดีทัศน์
หรือภาพประเพณีบุญต่างๆ
ขั้นสอน
1. ครูยกตัวอย่างการทาบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม
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2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่องประเพณีเดือน 9 บุญข้าวประดับดิน
กลุ่มที่ 2 เรื่องประเพณีเดือน 10 บุญข้าวสาก
กลุ่มที่ 3 เรื่องประเพณีเดือน 11 บุญออกวัดสา (ออกพรรษา)
กลุ่มที่ 4 เรื่องประเพณีเดือน 12 บุญกฐิน และไหว้พระธาตุ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 และเดือน 12 แล้ว
ติดแผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณีทั้ง 4 อย่างไว้บนกระดานดา
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด
ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
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 หรือภาพประเพณีการทาบุญต่าง ๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม บุญหาฟื้นมาไว้ บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา
บุญพระเวส
3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องประเพณีบุญต่างๆ จากการดูวีทัศน์หรือ
ภาพประเพณีบุญต่างๆ
ขั้นสอน
1. ครูยกตัวอย่างการทาบุญในฮีตสิบสองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ให้นักเรียนฟังและร่วมกันอภิปราย ซักถาม
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่องประเพณีเดือน อ้าย บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม
กลุ่มที่ 2 เรื่องประเพณีเดือน ยี่ บุญหาฟื้นมาไว้
กลุ่มที่ 3 เรื่องประเพณีเดือน สาม บูญข้าวจี่ และมาฆบูชา
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กลุ่มที่ 4 เรื่องประเพณีเดือน สี่ บุญพระเวส
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเพณีเดือน อ้าย เดือน ยี่ เดือน สาม และเดือน สี่ แล้ว
ติดแผนภูมิภาษาลาวชื่อประเพณี 4 อย่างไว้บนกระดานดา
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
3. นักเรียนคัดลายมือชื่อประเพณีบุญไว้ในสมุด
4. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่อง ประเพณีการทาบุญในฮีตสิบสองของสาธารณรัฐ 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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ແບບບັ ນທຶກສະມາຊິກກຸ່ ມ
แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม
ຊື່ ກື່ ມ (ชื่อกลุ่ม)
1…………………………………………ປະທານ
2…………………………………………ສະມາຊິກ
3………………………………………….ສະມາຊິກ
4…………………………………….……ສະມາຊິກ
5……………………………………….…ສະມາຊິກ
6……………………………………….…ສະມາຊິກ
7…………………………………………ສະມາຊິກ
8………………………………………..ສະມາຊິກ
9………………………………………..ສະມາຊິກ
10……………………………………..ສະມາຊິກ

ประธาน
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ໃບຄວາມຮູ້ ທຸ່ 1

ຂະນົ ບທານຽມປະເພນ
ປະເພນຂອງລາວ
1.ບນປີໃໝື່ ລາວ ຫ ບນເດອນຫ້ າກໍວື່ ານິຍົ ມປະຕິບັ ດ ແລະ ຖກິນມາ
ຕັ້ ງແຕື່ ບູ ຮານະການ ຕາມປະຕິທິນ ຈະຕົ ກຖກລະຫວື່ າງວັ ນທື່ີ 13-14ແລະ 15
ເມສາຂອງແຕື່ ລະປີ ມູ ນເຫດຂອງການເຮັດບນປີໃໝື່ ຂອງລາວກໍເພື່ ອ
ສະຫອງສົື່ ງທ້ າຍປີເກົື່າ ແລະ ຕ້ ອນຮິບປີໃໝື່ , ເປັນການສະສາງລ້ າງສື່ ວຍສິື່ງບໍື່
ດີຕື່ າງໆ ຂອງປີເກື່ົ າໃຫ້ ໝົ ດໄປຮັ ບເອົາສື່ິ ງໃຫມື່ ໆມີສິລິມງຄນສູື່ ຊີວິດ ແລະ
ຄອບຄົ ວ ໃນປີໃໝື່ .
ວິທີປະຕິບັ ດກັ ນໃນມ້ ບນປີໃໝື່ ກໍມີຫົ ດນໍ້າສົ ງພະ, ຕົ ບພະຊາຍ, ບາສີສູື່ ຂວັ ນ
ແລະ ການຫ້ີ ນມື່ ວນຊື່ ນຕື່ າງໆ.
ື່ ງ ເຊິື່ງນິຍົ ມ
2.ບນບັ້ ງໄຟ ນັ ບເປັນບນປະເພນີເກົື່າແກື່ ຂອງລາວອີກບນໜ
ເຮັດກັ ນໃນລະຫວື່ າງເດອນ 6ຈື່ິ ງມັ ກເອ້ີ ນກັ ນວື່ າ ບນເດອນ 6ກໍມີ ຕາມການ
ື່ ງ ເພື່ ອຂໍ
ເຊື່ ອຖກັ ນມາແຕື່ ບູ ຮານວື່ າ ການເຮັດບນບັ້ ງໄຟເປັນພິທີກໍາ ຢື່ າງໜ
ນໍ້າຟ້ າຂໍນໍ້າຝົ ນ ໃຫ້ ຕົ ກລົ ງມາໃນລະດູ ເຮັດໄຮື່ ເຮັດນາ. ບາງຕໍານານກໍວື່ າສບ
ເນື່ ອງມາຈາກນິທານເລື່ ອງ ຜາແດງນາງໄອື່
3.ບນລ້ ຽງມະເຫສັ ກຫັ ກເມອງໃນໜັ ງສຮີດ 12ຄອງ14 ກື່ າວໄດ້ ວື່ າ “ເດອນ
ເຈັດ ບູ ຊາເທວະດາໃນວຽງແລະນອກວຽງ”ແລະໃນຄອງ 14ຂອງທ້ າວພະຍາກໍ
ກື່ າວຄກັ ນວື່ າ “ເປັນທ້ າວພະຍາເຖິງລະດູ ເດອນ 7 ແລ້ ວ ໃຫ້ ລ້ ຽງເທພາຮັ ກ
ມະເຫສັ ກຫັ ກເມອງ... “ ຈາກການເຊື່ ອຖດິື່ງກື່ າວຈິື່ງມີບນລ້ ຽງມະເຫສັ ກຫັ ກ
ເມອງ ຕາມແບບການເຊື່ ອຖຜີ ຫ ລັ ດທິສາດສະໜາພາມ ອັ ນເປັນຮີດຄອງ
ປະເພນີເກື່ົ າທື່ີ ເຄີຍເຮັດມາ. ແຕື່ ໃນປັ ດຈບັ ນນ້ີ ຍັ ງມີການປະຕິບັ ດຢູື່ ໃນບາງ
ທ້ ອງຖີື່ນທີື່ມີການເຊື່ ອຖເທົື່ານັ້ ນ
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4. ບນເຂ້ົ າວັ ດສາ ການເຮັດບນເຂ້ົ າວັ ດສານ້ີ ຈະເຮັດໄດ້ ສະເພາະມ້
ເດອນ 8 ເພັງເທື່ົ ານັ້ ນ ເພາະການເຂ້ົ າວັ ດສາເປັນບັ ນຍັ ດຂອງ
ພະພດທະເຈ້ົ າທື່ີ ບັ ນຍັ ດຂ້ ນ ສະເພາະພະສົ ງ ປະຊາຊົ ນຊາວບ້ ານໄປ
ກື່ ຽວຂ້ ອງນໍາມີແຕື່ ເອົາພັ ດທະນະອາຫານ ແລະ ຜ້ າອາບນ້ໍ າຝົ ນໄປເຄນ
ໃຫ້ ພະສົ ງເທື່ົ ານັ້ ນ ສື່ ວນວຽກການເຂ້ົ າວັ ດສາແທ້ ໆ ນັ້ ນແມື່ ນວຽກຂອງ
ພະສົ ງປະຕິບັ ດ.
ຄໍາວື່ າວັ ດສາ ຫ ບາງຄົ ນກໍວື່ າ ພັ ນສາ ແປກັ ນວື່ າ ຝົ ນ ຫ ລະດູ ຝົ ນ
ດັ ງນັ້ ນ ເຂ້ົ າວັ ດສາກໍຄຢດພັ ກບື່ໍ ທື່ ອງທື່ ຽວໄປມາໃນລະດູ ຝົ ນນັ້ ນເອງ.
ການເຂ້ົ າວັ ດສາຂອງພະສົ ງແມື່ ນສາມເດອນເຊື່ິ ງເພື່ິ ນຫ້ າມບື່ໍ ໃຫ້ ພະສົ ງໄປ
ນອນຄ້ າງຄນບື່ ອນອື່ ນນອກຈາກວັ ດ ຫ ບື່ ອນທື່ີ ຈົ ນຕັ້ ງໃຈອະທິຖານເຂ້ົ າ
ຢູື່ ໃນວັ ນເຂ້ົ າວັ ດສາເທື່ົ ານັ້ ນ
5.ບນເຂ້ົ າປະດັ ບດິນ ຮອດມ້ ເດອນ9ດັ ບ ຫ ເດອນ 9 ແຮມ 14 ຄື່ າ
ື່ ງ ຮຽກວື່ າ ບນ
ຄົ ນລາວທົື່ ວປະເທດ ຈະພາກັ ນເຮັດບນປະເພນີຢື່ າງໜ
ເຂ້ົ າປະດັ ບດິນ ພິທີເຮັດບນເຂ້ົ າປະດັ ບດິນ ກື່ໍ ບື່ໍ ໄດ້ ແຕກຕື່ າງຈາກການ
ເຮັດບນສິນກິນທານອື່ ນໆ ເທື່ົ າໃດ ພຽງແຕື່ ຈັ ດຫາອາຫານໄປທານໃຫ້
ພະສົ ງສາມະເນນສັ ນ ແລ້ ວກື່ າວຄໍາອທິດສື່ ວນກສົ ນໄປໃຫ້ ຍາດພື່ີ ນ້ ອງຜູ້
ຈາຍໄປແລ້ ວ.
ຕາມບາງເຊື່ ອຖ ກໍເວົ້າວື່ າ ເປັນພິທີບນສະຫອງຕົ້ ນເຂົ້າ ຫ ຄວາມ
ສໍາເລັດໃນການດໍານາຄການເອົາຕົ້ ນເຂົ້າປະດັ ບດິນ ແລະ ເມື່ ອເອົາ
ເຂົ້າປະດັ ບດິນ (ດໍານາ) ສໍາເລິດແລ້ ວ ກໍມີຄວາມເບີກບານໃຈຈື່ ງພາກັ ນ
ສະຫອງມື່ ວນຊື່ ນ
6.ບນເຂົ້າສາກ ປະເພນີເຮັດບນເຂົ້າສາກ ແມື່ ນນິຍົ ມເຮັດກັ ນໃນ
ເດອນ 10 ເພັງ. ພິທີເຮັດບນເຂົ້າສາກນີ້ ກໍບໍື່ແຕກຕື່ າງຈາກການ
ເຮັດບນເຂົ້າປະດັ ບດິນພໍປານໃດ ຄຂັ ດເອົາເຂົ້າຕົ້ ມເຂົ້າໝົ ມຂອງ
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ຢູື່ ຂອງກິນ ຫມາກພູ ຢາດູ ດ ຈັ ດໂຮມກັ ນລົ ງໃສື່ ກະຕື່ າຫື່ າງ ແລ້ ວເອົາໄປ
ເຄນພະສົ ງ ໂດຍວິທີໃຫ້ ພະສົ ງ ຈັ ບສະຫລາກເອົາ ຈື່ິ ງຮຽກວື່ າ ເຂ້ົ າ
ສະຫລາກ
ສື່ ວນຈດປະສົ ງຂອງການເຮັດບນສາກ ກື່ໍ ຄກັ ບບນຫື່ໍ ເຂ້ົ າປະດັ ບດິນ
ຄເພື່ ອອທິດສື່ ວນກສົ ນໄປໃຫ້ ຍາດພື່ີ ນ້ ອງທື່ີ ລື່ ວງລັ ບໄປແລ້ ວນັ້ ນເອງ
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7. ບນອອກພັ ນສາ ຫ ປະວໍລະນາ ບນອອກພັ ນສາ ຫ ອອກພັ ນ
ສາກໍວື່ າ ເປັນພິທີກໍາຂອງພະສົ ງໃນພດທະສາດສະຫນາ ບື່ໍ ໄດ້ ກື່ ຽວ
ກັ ບບນຂອງຊາວບ້ ານ ແຕື່ ຢື່ າງໄດແຕື່ ພາຍລນນາ ຈິື່ງໄດ້ ມີພິທີການ
ຕື່ າງ ໆ ເກິດຂ້ ນ ແລະເຂ້ົ າຮື່ ວມໃນງານອອກພັ ນສາຢື່ າງທື່ີ ເປັນພິທີ
ຂອງຄະລີຫັ ດ ດັື່ ງນັ້ ນ ວັ ນອອກວັ ດສາ ຄວັ ນອອກຈາກຝົ ນຫ ວັ ນ
ອອກໄປມາສັ ນຈອນໄດ້ ຂອງພະສົ ງ
ບນອອກພັ ນສາເຮັດກັ ນໃນເດອນ 11 ເພັງ ນອກຈາກພິທີການ
ທາງສາດສະຫນາດັື່ ງກື່ າວແລ້ ວ ກໍຍັ ງມີພິທີການຕື່ າງໆ ອີກ ເຊື່ັ ນ
ການໄຫລເຮອໄຟ ແລະການຊື່ ວງເຮອເປັນຕົ້ ນ
8. ບນກະຖິນແລະໄຫວ້ ທາດ ນັ ບແຕື່ ເດອນ 12 ອອກ ໃຫມື່ ໄປຈົ ນ
ຮອດມ້ ເພັງ ເປັນລະດູ ທື່ີ ຊາວນານິຍົ ມເຮັດບນກະຖິນ ມູ ນເຫັດຂອງ
ການເຮັດບນກະຖິນ ກໍື່ຄ ສະໄຫມກື່ ອນ ພະພດທະເຈັ້າ ຊົ ງອະນຍາດ
ໃຫ້ ພະສົ ງໃຫ້ ໃຊ້ ຜ້ າສະບົ ງປະຈໍາຕົ ວແຕື່ ພຽງ 3 ເດອນແລ້ ວກື່ໍ ຊົ ງ
ອະນຍາດໃຫ້ ພະພິກຂສົ ງຊອກຫາຜ້ າທັ້ ງ 3 ຜນ ໃຫ້ ຖກຕ້ ອງຕາມ
ຕາມພະວິໄນດ້ ວຍເຫດນີ້ ຊາວບ້ ານຊາວເມອງທີື່ມີສັ ດທາເຫ້ ອມໃສ
ຈື່ິ ງນິຍົ ມເຮັດບນກະຖິນ ເພື່ ອຖວາຍໃຫ້ ແກື່ ພະພິກຂສົ ງສາມະເນນ
ເຊື່ິ ງເຊື່ ອກັ ນວື່ າຈະໄດ້ ບນອະນິສົ ງຫລາຍ
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ບນໄຫວ້ ທາດ ທາດທື່ີ ໄດ້ ຮັ ບການສັ ກກາລະບູ ຊາໃນເດອນ 12 ເພັງ
ນີ້ຖກັ ນວື່ າ ແມື່ ນທາດທີື່ບັ ນຈພະອັ ດຖິ(ກະດູ ກ) ຂອງພະພດທະເຈັ້າ
ຢູື່ ລາວເຮົາກື່ໍ ມີບນນະມັ ດສະການພະທາດຫລວງ ເຊື່ິ ງແຕື່ ລະປີ ພໍ
ຮອດເດອນ 12 ເພັງ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ກໍຄປະຊາຊົ ນລາວ
ໃນທົື່ ວປະເທດ ກໍໄດ້ ສະເຫລີມສະຫລອງບນນີ້ຢື່ າງຄກຄ້ ນມື່ ວນຊື່ ນ
ມີການຈັ ດງານຕະລາດນັ ດສິນຄື່ າ ທັ້ ງຂອງລາວແລະຕື່ າງປະເທດ
ແລະການສະແດງສິນລະປະດົ ນຕີມະໂຫລີຄົ ບງັ ນຕາມປະເພນີ
9. ສັ ງຄະເຈ້ົ າເຂ້ົ າກໍາ ພິທີຂອງສັ ງຄະເຈ້ົ າເຂ້ົ າກາ ເປັນເລື່ ອງ
ສໍາຄັ ນຫນື່ ງໃນພະພດທະສາດສະຫນາ ເຖິງຈະເລື່ ອງຂອງສົ ງໂດຍ
ສະເພາະບໍື່ໄດ້ ກື່ ຽວກັ ບຊາວເຂົາກໍຕາມ ການທີື່ຍົ ກເອົາການເຂົ້າກໍາ
ມາໄວ້ ໃນເດອນອ້ າຍ(ເດອນຈຽງ) ແລະເດອນຍື່ີ ນັ້ ນກໍຍ້ ອນວື່ າບື່ໍ ມີ
ປະເພນີບູ ນ ຫ ກິດຈະກໍາຂອງສົ ງ ທື່ີ ຈະຕ້ ອງເຮັດໃນເດອນນ້ີ ການຢູື່
ປາລິວາສະກໍາ ຫ ການເຂົ້າກໍາຂອງພະສົ ງ ກໍື່ຄການປະຕິບັ ດຕັ ນເພື່ ອ
ພົ້ ນໂທດ(ອາບັ ດ) ທື່ີ ກໍາຫນົ ດໄວ້ ຕາມວິໄນຂອງສົ ງ

ໃບຄວາມຮູ້ ທຸ່ 4
ຂະນົ ບທານຽມປະເພນ
ປະເພນຂອງລາວ
10. ເດືອນຍຸ່ ຫາຟືນມາໄວູ້ ປະເພນີເດອນຍື່ີ ທື່ີ ກື່ າວໄວ້ ໃນຮີດ 12
ນ້ີ ເພື່ິ ນກໍາຫນົ ດໄວ້ ພໍໃຫ້ ມີພິທີປະຈໍາເດອນຊື່ ໆ ເພາະເມື່ ອຍົ ກເລີກ
ພິທີລ້ ຽງຜີຟ້ າຜີແຖນ ເຊິື່ງແຕື່ ກື່ ອນປະຕິບັ ດໃນເດອນຈຽງ ແລະ
ເດອນຍື່ີ ດັື່ ງນ້ ນພິທີທາງສົ ງທື່ີ ຈະກະທໍ າໃນເດອນຍື່ີ ນັ້ ນ ບື່ໍ ມີ ເພື່ິ ນ
ຈື່ິ ງຫາພິທີໄປເອົາຟນມາໄວ້

137
11. ບນເຂູ້ົ າຈຸ່ ຈາມຮີດ 12 ບນເຂ້ົ າຈື່ີ ແມື່ ນເຮັດໃນເດອນ
ສາມເພັງ ຕົ້ ນເຫດຂອງການເຮັດບນເຂົ້າຂີື່ ກໍມີຕາມນິທານກື່ າວໄວ້
ໃນຄໍາພີທໍ າມະບົ ດ ທື່ີ ນາງປນນະທາສີ ຄົ ນໃຊ້ ຂອງເສດຖີໄດ້ ເອົາປ້ິ ງ
ຮໍາອື່ ອນເຄນໃຫ້ ພະພດທະເຈ້ົ າສັ ນ ດ້ ວຍອະນິສົ ງດັື່ ງກື່ າວ ຫລັ ງຈາກ
ຕາຍໄປນາງກໍໄດ້ ເກິດເປັນນາງເທວະດາ ສະເຫວີຍສກຢູື່ ສະຫວັ ນຊັ້ ນ
ຟ້ າ ວິທີເຮັດບນເຂ້ົ າຈື່ີ ກໍບໍແຕກຕື່ າງຈາກການເຮັດບນອື່ ນ ໆ ລາງ
ແຫື່ ງກໍເອົາເຂ້ົ າໄປຈື່ີ ໂຮມກັ ນທື່ີ ວັ ດ ບາງບື່ ອນກໍຈື່ີ ໄປໄຜໄປລາວ ແລ້ ວ
ຈິື່ງເອົາໄປໃສື່ ບາດຢູື່ ວັ ດ
12. ບນພະເວດ ເດອນ 4 ເປັນລະດູ ທື່ີ ປະຊາຊົ ນລາວນິຍົ ມກັ ນ
ເຮັດບນພະເວດຫ ບນມະຫາຊາດ ສາເຫດທີື່ຊາວພດທະສາດສະນິ
ກະຊົ ນລາວນິຍົ ມເຮັດບນພະເວດເພາະມີຄວາມເຊື່ ອກັ ນວື່ າ
- ເລື່ ອງພະເວດເປັນເລື່ ອງຂອງພະໂພທິສັ ດສ້ າງປາລະມີຢື່ າງຍື່ິ ງ
ໃຫຍື່
- ເລື່ ອງພະເວດເປັນເລື່ ອງການສະແດງຄວາມກີ
- ຢາກໄປເກີດຮື່ ວມໃນສາສະຫນາພະສີອະລິຍະເມດໄຕ
ພິທີເຮັດບນພະເວດນັ້ ນ ເພິື່ນວື່ າຕ້ ອງມີເຄື່ ອງສັ ກກາລະບູ ຊາ
ຢື່ າງລະພັ ນຄ ເຂ້ົ າພັ ນກື່ ອນ ທຽນພັ ນຄູື່ ດອກໄມ້ ພັ ນດອກເປັນຕົ້ ນ
ນອກຈາກນ້ີ ທື່ີ ສໍາຄັ ນທື່ີ ສດ ແລະເວ້ັ ນບື່ ໄດ້ ໃນການເຮັດບນ
ມະຫາຊາດນັ້ ນ ແມື່ ນເລື່ ອງນິມົ ນ ພະອປະຄດມາປ້ ອງກັ ນໄພນໍາອີກ

138

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ล 10201
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฮีตสิบสอง นิทานพื้นบ้าน เพลงและการละเล่น
จานวน 10 ชั่วโมง
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
เวลา
1 ชั่วโมง
***********************************************************************************************
1. สาระสาคัญ
การศึกษานิทานพื้นบ้าน ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา การใช้ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม การเมือง การปกครอง มีผลทาให้มองเห็นภาพสะท้อน
ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบคาถามจากนิทานพื้นบ้าน ที่ศึกษาได้
2.2 นักเรียนสามารถสรุปใจความจากนิทานพื้นบ้าน ที่ศึกษาได้
2.3 นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษานิทานพื้นบ้าน ที่ศึกษาได้
3. สาระการเรียนรู้
นิทานพื้นบ้าน ส.ป.ป. ลาว เรื่อง ภูท้าว ภูนาง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าใครเคยฟังนิทานบ้าง เรื่องอะไร ใครเล่าให้ฟัง
2. ครูให้นักเรียนสังเกตว่านิทานที่เคยฟังส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซ้าๆ กัน เช่น เรื่องแก้วหน้าม้า
นางผมหอม ท้าวเซียงเมีย่ ง เป็นต้น ซึ่งนิทานเล่านี้จะเล่าสืบต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นของเรา
จึงเรียกนิทานพวกนี้ว่า นิทานพื้นบ้าน และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เช่นกัน
จะมีนิทานพื้นบ้านอยู่หลายเรื่อง ซึ่งจะนามาให้นักเรียนได้ศึกษาคือเรื่อง ภูท้าว ภูนาง
ขั้นสอน
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานที่มอบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ใบงานที่ 1 ตอบคาถามจากการอ่านนิทานพื้นบ้านลาว เรื่อง ภูท้าว ภูนาง
กลุ่มที่ 2 ใบงานที่ 2 สรุปใจความสาคัญจากนิทานพื้นบ้านที่อ่าน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง
กลุ่มที่ 3 ใบงานที่ 3 สะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นการการศึกษานิทานพื้นบ้าน
กลุ่มที่ 4 ใบงานที่ 4 ปริศนาคาทาย
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหา ข้อคิด คุณค่าที่ได้จากการศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่อง ภูท้าว
ภูนาง
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
5. สือ่ / แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ นิทานพื้นบ้าน ภูท้าว ภูนาง
2. ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2. สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน
3. ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
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ແບບບັ ນທຶກສະມາຊິກກຸ່ ມ
แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม
ຊື່ ກື່ 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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ໃບຄວາມຮູ້ ທຸ່ 1
oyymkog]njv’ r6mhk; r6ok’

r6mhk; r6ok’ แผนการจั
c,jor6zดkการเรี2ยนรู\j้ที่ ;…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’

7ela[
r6 = r6zk
s6o = \6o so6o
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ໃບງານທຸ່ 1
8v[7e4k,9kddkovjkooumkornho[hko g]njv’ r6mhk; r6ok’
7e-uhc9’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vjko.[7;k,i6hc]h;8v[7e4k,8=jwxouh

gmhkz6hpy’ c,jogmqhkz6h.f L
……………………………………………
s];’rt[k’ c,jo-njspa’ L
……………………………………………
[=jlq,s;a’ .z[=jlq,s;a’ L
……………………………………………
ok’pad c,jo.z L
……………………………………………
I6[rk[ I6[rk[spa’ L
……………………………………………
mhk;r5fmtglo c,jo.z L
…………………………………………….
r6mhk; r6ok’ c,jospa’ L
……………………………………………
c,johe0v’ c,jo-njspa’L
……………………………………………
7;k,iad 7;k,iad0v’.zL
…………………………………………..D
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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ໃບງານທຸ່ 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.shgdbfm5d<
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ໃບງານທຸ່ 3
ภาพสะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
คาชี้แจง อ่านเรื่อง ภูท้าว ภูนาง แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. สันนิษฐานว่า ตานานภูท้าว ภูนาง น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของบุคคลชั้นใด
ก. ชนชั้นปกครอง
ข. ชนชั้นกษัตริย์
ค. ชนชั้นกลาง
ง. ชนชั้นกรรมาชีพ
2. จากการที่ได้ศึกษานิทานพื้นบ้าน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในด้านใด
ก. โชคลาง
ข. ไสยาศาสตร์
ค. ตานานความรัก
ง. ตานานการเกิดภูเขา
3. แนวความคิดเกี่ยวกับความรักของตานานเรื่อง ภูท้าว ภูนาง คือข้อใด
ก. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ _ ข. ความรักทาให้คนตาบอด
ค. รักย่อมเข้าใจในรัก
ง. ความรักไม่มีขอบเขตไม่มีชั้นวรรณะ
4. นักเรียนคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นไปได้
ก. ยักษ์มีลูกเป็นคน
ข. คนกลายเป็นภูเขา
ค. ยักษ์กับคนรักกัน
ง. สรุปไม่ได้
5. ตานาน เรื่อง ภูท้าว ภูนาง แสดงให้เห็นถึง
ก. การบูชาความรัก
ข. ตานานการเกิดภูเขา
ค. รักทีเ่ ลือกไม่ได้
ง. จินตนาการเกี่ยวกับคน และยักษ์

แบบตอบคาถาม
ตอบคาถามจากใบงานที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ก
ก
ก
ก
ก

ข
ข
ข
ข
ข

ค
ค
ค
ค
ค

ง
ง
ง
ง
ง
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แบบเฉลยคาตอบ
คาตอบที่ถูต้อง คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ค
ง
ก
ง
ก

ໃບງານທຸ່ 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
2.2 7em;kp0=hmuj
2.3 7em;kp0=hmuj
2.4 7em;kp0=hmuj
2.5 7em;kp0=hmuj

1
2
3
4
5

8v[;jk
8v[;jk
8v[;jk
8v[;jk
8v[;jk

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

-njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd6]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
d6j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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1D xtgrf0v’7em;kpou7n
1D1 djP;da[-u;yfc]t7;k,gxa
op6j
ແບບສະເຫຼີຍ7e8v[
7em;kp
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
จานวน 10 ชั่วโมง
เรื่อง เพลง
เวลา
1 ชั่วโมง
***********************************************************************************************
1. สาระสาคัญ
การศึกษา เพลง ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา การใช้ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม การเมือง การปกครอง มีผลทาให้มองเห็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบคาถามจากบทเพลงที่ศึกษาได้
2.2 นักเรียนสามารถสรุปใจความจากบทเพลงที่ศึกษาได้
2.3 นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษาบทเพลงที่ศึกษาได้
2.4 นักเรียนสามารถร้องเพลง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้
3. สาระการเรียนรู้
เพลง กุหลาบปากซัน
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูเปิดแผ่นซีดีเพลง “กุหลาบปากซัน” ให้นักเรียนฟัง
2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า เพลงที่ครูให้ฟังเป็นเพลงของชาติใด มีความหมายว่าอย่างไร
ขั้นสอน
1. ครูนาแผนภูมิเพลงกุหลาบปากซัน ติดไว้บนกระดานดา
2. ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านตาม
3. ครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง(หรือให้นักเรียนฟังเพลงจาก แผ่น CD เพลง) แล้วให้นักเรียน
ร้องเพลงตาม จนกระทั่งนักเรียนร้องเพลงได้เอง
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงาน 1-3 ที่มอบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ใบงานที่ 1 สรุปใจความสาคัญจากเพลงกุหลาบปากซัน
กลุ่มที่ 2 ใบงานที่ 2 สะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นการฟังเพลงกุหลาบปากซัน
กลุ่มที่ 3 ใบงานที่ 3 วาดภาพประกอบเนื้อเพลงและตั้งชื่อภาพ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
6. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหา ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาเพลงกุหลาบปากซัน
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
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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ແບບບັ ນທຶກສະມາຊິກກຸ່ ມ
แบบบันทึกสมาชิกกลุ่ม
ຊື່ ກື່ 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

152

ໃບຄວາມຮູ້ ທຸ່ 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-aomujvhkpg7up/aos,kpxv’
.9s;a’p6j7P’xt7v’d5s]k[gxaolufaj’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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ໃບງານທຸ່ 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

154

ໃບງານທຸ່ 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
จานวน 10 ชั่วโมง
เรื่อง การละเล่น
เวลา
1 ชั่วโมง
***********************************************************************************************
1. สาระสาคัญ
การศึกษาการละเล่น ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษา การใช้ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม การเมือง การปกครอง มีผลทาให้มองเห็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชนชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ผสมผสาน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีสามารถอ่านและตอบคาถามจากการละเล่น ที่ศึกษาได้
2.2 นักเรียนสามารถสรุปใจความจากสรุป ที่ศึกษาได้
2.3 นักเรียนสามารถบอกภาพสะท้อนที่ได้จากการศึกษาการละเล่น ที่ศึกษาได้
3. สาระการเรียนรู้
การละเล่น “ราวงสามัคคี”
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงเรื่องการราวงของไทยใช้ในงานใดบ้าง
ขั้นสอน
1. นักเรียนดูวีดีทัศน์การราวงสามัคคีของสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. นักเรียนออกมาตั้งแถวและฝึกราวงสามัคคีตามวีดีทัศน์ คนที่ยังราวงสามัคคีไม่เป็นให้ครู
แนะนาและฝึกให้เป็นทุกคน
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการ แล้วศึกษา
ใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงานที่1-3 ทีม่ อบหมายให้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ใบงานที่ 1 ความเป็นมาของการราวงสามัคคี
กลุ่มที่ 2 ใบงานที่ 2 ความคล้ายและความแตกต่างของราวงสามัคคีกับราวงมาตรฐาน
ของไทย
กลุ่มที่ 3 ใบงานที่ 3 ประโยชน์ที่ได้จากการราวงสามัคคี
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นมา ประโยชน์ของการรารงสามัคคี
2. นักเรียนนาผลงานกลุ่มไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
2. วีดีทัศน์แสดงการละเล่น ราวงสามัคคี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2. สังเกตจากการอภิปรายของนักเรียน
3. ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
7. ภาคผนวก
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ແບບບັ ນທຶກສະມາຊິກກຸ່ ມ
]e;q’lk,ad7u
ຊື່ ກື່ 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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ໃບງານທຸ່ 1
lts]5[dkovrbxkpd5j,
7e-uhc0’ .shoadiPolts]5[dkovtrbxkpd5j,
1. xts;af7;k,gxao,ksp=hM 0v’]e;q’lk,ad7u
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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2. 7;k,c8d8jk’0v’]e;q’lk,ad7u da[]e;q’,kf4ko0v’wm 7n
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-njDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDltd5oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
d5j,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD…
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@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
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D c[[IPorklk]k;c]t;aoot7tfu -Ao,afmtpq, xumu 3D
dt-;’lbdlkmydkoS;P’9aoD!__(D

ภาคผนวก

gr’-kf]k;
(เพลงชาติลาว)
-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
(ดวงจาปา)
3vf;’9exk
obdgsaorao-jv’
gIqkobd0bhowfh
gsaol;ofvdw,h
g;]ks’j;,gs’qk
g9Qkf;’9exk
dyjog9Qkle7ao
gxaoojkIadw7j
pk,gs’qkgIqkfq,
g,njvfq,dyjog9Qk
g9Qkgxaofvdw,h
g9Qkf;’9exk
3vf;’9exk
‘k,faj’f;’fk;
gduf16jrkp.o
4hkwfhrafrkd
IP,9tgvqkg9Qk
g9Qkf;’9exk

g;]k-q,ohv’
,v’gsaosq;.9
.odyjog9qhksv,
[yfkx6dw;h8A’c8joko,k
g9qhk-j;p[aogmqkgIqkskp3ldk
76j7P’gIqk,kc8jpk,ohvpgvup
8yfraosq;.9
cr’w;hg-up-q,
3v9exksv,
xkorq[grnjvogdqjkmujrkd9kdwd
muj’k,;yw]8A’c8j.f,k
,k]k0;aoIad0v’IP,ouhgvup
[5[zkg,nv’]k;
-k;]k;gryj’.9
cfofyo]hko-hk’
|uwxwd9kd[hkogdufg,nv’ovo
gxaogrnjvoIj;,gs’qkgmqjklyho-u;k
,k]k’k,pyj’,yj’g,nv’]k;gvup
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d5s]k[xkd-ao
(กุหลาบปากซัน)
cfofyo4yjowd
16jl5fotrk
skd.zwfhgsao
g/Qk/aort;q’
lk;gvuplk;’k,

gs]nv8k
pa’,ufvd2hkclo’k,
9t,q;s]q’
s]q’8yf8k,
‘k,gs]nv.9

‘k,9y’faj’7e
skdwfhl5dlq,
9t0=w/j/aoc8jok’fP;
g/Qkc8js]q’ws]

g0qk-q,
-njo-q,da[ohv’lq,.9
[+0=0hv’djP;py’vnjo.f
w/j/ao.9xv’

3vDDDDDDDDDDDD
csj’g,nv’xkd-ao
.9s;a’16j7P’xt7v’
g,njvpk,cl’ljv’

d5s]k[lts;ao
mujvhkpg7up/aos,kpxv’
d5^k[gxaolufaj’mv’
9kdf;’l5]u

pk,c]’7O]q’
3v[=]y7ao
c]gsaoso5j,lk;
s,6jxk.spjohvp
lYocl’l5]u

oE-ao
oE-aows]zjko.lfu
g9Qk]jv’]vp
]vps]Yofu
lqflucl’9aoD
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lqj’rvoxu.s,j
(ส่ งพรปี ใหม่ )
;aooU;aofuxu.s,j
,klhk’cfooU
,k2hvo]edao
7;k,m5dmujg7upxtlq[
l5flYowxglp
7;k,ly;yw]
gIIksq;pU,grnjvogvup
;aooUg]ud’k,pk,fu
skd.zg9a[-E0q,0njo
skd.zl5dc]h;
gIqk0=v;pw-

gIqk,kv;pw-.shl5dle]ko
.shgxaocfolts;ao X-E?
lts]v’;aoxu.s,j
9qj’1jkwfhrq[rkovud8+wx
lyj’mujglQks,v’.9 X-E?
9yj’wfh,kcmomuj
1jk3ldwxg]up7A’fP;sobj’xu
gIqk,klts;affu X-E? xu.s,j
d=9qj’]k[]njo-njol5d8+wx
0=1jkc7h;7kfwx
.shm5dmjko3-dfu X-E?
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gr’lv’/aj’0v’
(สองฝั่งโขง)
lkpotmu
c[j’rtl5mk
skdoehdaho0;k’
c8j7;k,lerao

]yo]aj’9kd2hk
gxao-hkpc]t0;klv’/aj’
d=[+le7ao
0v’gIqk\aho7q’g]nhvpwx

g4y’wddao
c8j\kpxv’fv’
phvo7;k,w/j/ao
xad/a’-;’.o

7qo]t/aj’0v’
,5h’s;a’7P’lv’ 9qowfh
\ahol5fsq;.9
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
3xf7yfxkou
1jk.shlerao
/kd/aj’-u;u

-j;pgxaolad0u
9q’1jkwfh,u;aosjk’
oaho8hv’9nf9k’
g|nootmulv’/aj’gvupD

คณะทีป่ รึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
ดร.มีศกั ดิ์ แสงศิลา
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธุ์
นายประครอง พันธุ์พรหม
นายบรรณชัย อ้อมนอก
นายสุ ชาติ เข็มทอง
นาบบุญเหลือ บุบผามาลา
ดร.กาญจนา พงษ์พิษณุ
นายพงษ์ศกั ดิ์ ภูมิพ้นื
นางสุ ปรี ยา จันทะเลิศ
นายวินยั อสุ นี ณ อยุธยา
นางปราชิญา ศิรินิกร
นางสุ ภคั เพลงสา
ดร.ประกอบ จันทรทิพย์
ดร.รอง ปั ญสังกา
นายประเวศ รัตนวงศ์
นายประเจน ปาประลิต
นายชวลิต นามโยธา
นางศรี สมร สนทา
นายลัน่ ฤทธิ์ ภคั วิเศษศักดิ์
นายสุ รชัย จาปาฤทธิ์
นางเพ็ญศรี อินทร์ อุดม

ตาแหน่ ง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1
รองผูอ้ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
ผอ.สพป.อด.3
รอง ผอ.สพป.อด.3
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองหานวิทยายน
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาแค
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4
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สู่ การปฏิบัติ
ณ ห้ องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ – สกุล
ดร.รอง ปั ญสังกา
นายสมยศ ศรี บรรพต
นายทองบาง แถนสี แสง
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
นายบรรพต พระยาลอ
นางขนิษฐา อัครปั ญญา
นางอุราวัลย์ นามสมบูรณ์
นางสาวอรอนงค์ สิ งห์งอย
นางยุพิน ศรี สมบูรณ์
นายสุ ริยา มูลตรี
นางวิจิตรา คลังกลาง
นางกาญจนา มนัสสิ ลา
ว่าที่ พ.ต. ปรี ชา สิ ทธิโชติ
นายสุ วทิ ย์ สารขันธ์
นายเชาวลิต จิกจักร
นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพัง
นางสุ ภาพร แก้วมหาวงศ์
นางพวงพะยอม พันธศรี
นางจิระพร เสนาภักดี
นางนิดประกร ชานนตรี
นายวรรณรัตน์ คาชารี
นางประพิศ นาจะรวย
นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อน
นางสาวนิศารัตน์ ฉายเนตร

ตาแหน่ ง
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2
ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
รอง ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรี ยนอนุบาลกุมภวาปี
โรงเรี ยนบ้านปะโค
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
บ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
โรงเรี ยนทับกุงประชานุกลู
โรงเรี ยนอนุบาลศรี ธาตุ
โรงเรี ยนคาเมยวิทยาคม
โรงเรี ยนอนุบาลวังสามหมอ
โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรี ยนอนุบาลโนนสะอาด
โรงเรี ยนบ้านทับกุง
โรงเรี ยนบ้านนายูง
โรงเรี ยนอนุบาลประจักษ์ฯ
โรงเรี ยนหมากบ้าเลาโคกกลาง
โงเรี ยนนาแบก
โรงเรี ยนโนนสมบูรณ์
โรงเรี ยนท่าหนองเทา
โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง

25
26

นางอรอนงค์ ศรี หริ่ ง
นางวราภรณ์ พิมริ นทร์

โรงเรี ยนอนุบาลวังสามหมอ
โรงเรี ยนสงเปลือยดงสามสิ บ
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สู่ การปฏิบัติ
ณ ห้ องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

18
19

สาระปฐมวัย
ดร.นิทรา ช่อสู งเนิน
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางพูนทรัพย์ บัวเกษ
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางสาวศิริพร พัฒนสาร
โรงเรี ยนบ้านนาแค
สาระสุ ขศึกษา พลศึกษา
นายจะเด็ด พรหมแสง
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นายวันเนาว์ วงศ์หาจักร
โรงเรี ยนบ้านนาแค
นางสาววิชาพร ศรี บุโฮม
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางประพิศ นาจะรวย
โรงเรี ยนบ้านโนนสมบูรณ์
นายบรรพต พระยาลอ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2
กลุ่มสาระการงานอาชี พ
นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อน
โรงเรี ยนท่าหนองเทา
นางธราสิ น ฤทธิ์ เดช
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นายภานุเมศ ชุมภูนท์
โรงเรี ยนบ้านนาแค
นางสาวปิ ยาภรณ์ พรมสุ
โรงเรี ยนบ้านนาแค
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสมใจ เจริ ญสวัสดิ์
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางจิรภา คงสุ ข
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางพวงพะยอม พันธ์ศรี
โรงเรี ยนบ้านนายูง
นางฉัตรฤทัย อุภยั พรม
โรงเรี ยนบ้านนาแค
กลุ่มสาระสั งคมศึกษา
นางนันทิงา อุปโลทาส
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นายปัญญา โทธุโย
โรงเรี ยนบ้านนาแค

20
21

นางนิลวรรณ ปัดถาวะโร
นางวิจิตรา คลังกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
นางสุ ริยา มูลตรี
นายสุ วทิ ย์ สาระขันธ์

ตาแหน่ ง
โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
โรงเรี ยนอนุบาลวังสามหมอ
กลุ่มสาระศิลปะ
นางซ่อนกลิ่น เอื้อวรรณกิจ
โรงเรี ยนหนองหานวิทยายน
นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญา
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นายวรรณรัตน์ คาชาลี
โรงเรี ยนบ้านนาแบก
ว่าที่ พ.ต. ปรี ชา สิ ทธิโชติ
โรงเรี ยนคาเมยวิทยาคม
นายไตรภพ โคตรมิตร
โรงเรี ยนบ้านนาแค
กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
นางฉวีวรรณ สุ รเสรี วงษ์
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางอุไรวรรณ กองสี หา
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางอรอนงค์ ศรี หริ่ ง
โรงเรี ยนอนุบาลวังสามหมอ
นางกาญจนา มนัสสิ นา
โรงเรี ยนอนุบาลโนนสะอาด
นางศศิธร ศรี นา
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางสาววิไลวรรณ ทองดี
โรงเรี ยนบ้านนาแค
นางสาวนิศารัตน์ ฉายเนตร
โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
นางรัชณี พร รัตนพลที
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางอุรารัตน์ สิ งหเดช
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
นางนฤมล ตะภูเขียว
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางอุราวัลย์ นามสมบูรณ์
โรงเรี ยนบ้านปะโค
นางสุ วรรณ บูระทิศ
โรงเรี ยนหนองหานวิทยายน
นายธี ระศักดิ์ จาปาฤทธิ์
โรงเรี ยนบ้านนาแค
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางระพีพร อริ ยภานุรัตน์
นายมงคล รัตนพลที
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
ว่าที่ พ.ต.ชวรวย หลงมีวงศ์
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางสุ ภาพร แก้วมหาวงศ์
โรเรี ยนทับกุงประชานุกลู
นางวราภรณ์ พิมริ นทร์
โรงเรี ยนบ้านสงเปลือยดงสามสิ บ
สาระเพิม่ เติม อาเซียนศึกษา
นางสาวดวงเดือน แสนคา
รอง ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลศรี ธาตุ
นายชวลิต นามโยธา
ศึกษานิเทศน์ สพป.อด. เขต 3
นางยุพิน ศรี สมบูรณ์
โรงเรี ยนบ้านโนนสมบูรณ์
นางนิดประกร ชานนตรี
โรงเรี ยนบ้านหมากบัวเลาโคกกลาง
นายเชาวลิต จิกจักร์
โรงเรี ยนหนองหญ้าไซ
นางสาวอรอนงค์ สิ งห์งอย
โรงเรี ยนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
นางขนิษฐา อัครปั ญญา
โรงเรี ยนอนุบาลกุมภวาปี
กลุ่มสาระเพิม่ เติม ลาว และภาษาเวียดนาม
ดร.รอง ปั ญสังกา
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
นายสุ รชัย จาปาฤทธิ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาแค
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
รอง ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลหนองแสง
นางดรุ ณี บัวพล
รอง ผอ.โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นายธีรพล เบญจจินดา
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสมลักษณ์ ไชยปะ
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี
นางจิระพร เสนาภักดี
โรงเรี ยนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
นางพรภิรมย์ งานสาเร็ จ
โรงเรี ยนอนุบาลหนองหานวิทยายน
นางนวพร สุ วรรณอภิชน
โรงเรี ยนบ้านนาแค

