
 
 

  



 
 

คำนำ 
 

โครงการพลังรวมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนไดพัฒนาหลักสูตรภาษามงข้ัน

พื้นฐาน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาท่ีทำใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภาษามงซึ่งเปนภาษาแมของผูเรียนเอง ต้ังแต

พยัญชนะ สระ ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต และการผสมคำ รวมไปถึงคำศัพทพื้นฐานในหมวดตาง ๆ 

เชน หมวดวันเดือนป หมวดการนับเลข หมวดสี หมวดครอบครัว หมวดรางกาย เปนตน  คำนาม คำสรรพนาม 

ชนิดประโยค เพลงมงสากล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ โดยใหผูเรียนไดเขาไปศึกษา

เรียนรูประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง ในรูปแบบของการเก็บขอมูลทำรายงาน เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน อัตลักษณ ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถ

สื่อสาร อธิบายตัวตนไดอยางมั่นใจและเหมาะสม นอกจากนี้ทางโครงการฯไดนำหลักการการจัดการเรียนรู 

โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ (Active Learning) รวมถึง gender 

(เพศสภาพ) มาปรับประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและ

กระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม บทบาทของครูมี

หนาที่เอื้ออำนวยการความสะดวกใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ โดยสรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียน ทำใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดในเชิงบูรณาการดวย

วิธีการที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนไดรับ

การพัฒนาทั้งดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ นำไปสูการอยู

รวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

หลักสูตรและแผนการสอนเลมนี้ ไดออกแบบการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยาง

หลากหลาย หว ังว าจะเปนประโยชนต อการนำไปประยุกตใช ในการจัดการเร ียนรู  ให เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของผูเรียนตอไป 
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      กระบวนการจัดการเรียนรู  รูจักพยัญชนะเด่ียว                 ช่ัวโมงท่ี 1 

 

              

            ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกบัตรภาพพยัญชนะเด่ียวในภาษามงใหผูเรียนคนละ 1 ภาพ และใหดูวาภาษามงเรียกวา

อะไร 

2. ผูสอนสุมใหผูเรียนพูดภาษามงตามภาพทีละคนทีละภาพ และใหผูเรียนที่เหลือชวยกันฟงวาพูด 

ถูกหรือไม และออกเสียงใหผูเรียนฟงหากผูเรียนออกเสียงไมถูกหรือไมรูจักภาพนั้น 

3. เมื่อผูเรียนพูดครบทุกภาพแลว ใหผูสอนต้ังคำถามกับผูเรียนวารูหรือไมวาคำท่ีตัวเองพูดกอนหนา

นี้เขียนอยางไร  

4. ผูสอนเกริ่นนำวา ดังนั้นช่ัวโมงนี้เราจะมาเรียนพยญัชนะในภาษามงกัน  

 

     

      ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 1 พยัญชนะเด่ียวในภาษามงใหผูเรียนทุกคน 

2. ผู สอนอธิบายเกี ่ยวกับ พยัญชนะในภาษามงวามีทั ้งหมด 56 ตัวแบงเปน พยัญชนะเดี่ยว, 

พยัญชนะผสม 2 ตัว, พยัญชนะผสม 3 ตัว และพยัญชนะผสม 4 ตัว และกลาวเพิ ่มเติมวา 

ในช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะเด่ียว 

3. ผูสอนใหผูเรียนดูใบความรูท่ี 1 พยัญชนะเด่ียวในภาษามง ผูสอนอานใหผูเรียนฟงหนึ่งรอบ ผูสอน

อานและใหผูเรียนอานตามหนึ่งรอบ ผูสอนและผูเรียนอานพรอมกันหนึ่งรอบ จากนั้นใหผูเรียน

อานเองหนึ่งรอบ และจดพยัญชนะพรอมคำอานลงสมุด 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
  จำนวน 7 ชั่วโมง 
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4. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุม แลวใหเวลา 15 นาที ในการฝกทองจำและฝกเขียนดวยกัน 

จากนั้นใหออกมาหนาชั้นทีละกลุม และใหสมาชิกในกลุมคนแรกเขียนเขียนพยัญชนะตัวแรกให

สมาชิกในกลุมคนที่ 2 อาน จากนั้นใหคนที่ 2 มาเขียนและใหคนที่ 3 อาน วนไปแบบนี้จนกวา 

จะครบ 17 ตัว เมื่อครบแลวใหกลุมที่เหลือออกมาทำเหมือนกันทีละกลุมจนกวาจะครบ 4 กลุม 

(จำนวนกลุมอาจจะปรับตามความเหมาะสม)  

5. จากนั้นใหผู เร ียนเลนเกมเพื่อทดสอบความเขาใจ โดยผูสอนจะอธิบายกติกาของเกม ดังนี้  

แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม จากนั้นผูสอนจะสุมเขียนตัวพยัญชนะบนกระดานและใหสมาชิกใน

กลุมทั้งสองกลุมแขงกันตอบวาคือพยัญชนะตัวไหน อานวาอยางไร โดยกลุมไหนที่ยกมือกอนจะ

ไดตอบกอน ซึ่งจะแขงกันท้ังหมด 5 ครั้ง 5 ตัวพยัญชนะ กลุมไหนท่ีตอบไดเยอะกวาจะเปนกลุม

ชนะ จากนั้นผูสอนจะใหเพื่อนในหองปรบมือใหกับกลุมท่ีชนะ  

    

                   

                  ข้ันสรุป 

 

1. ผู สอนตั ้งคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีทั ้งหมดกี ่ตัว และพยัญชนะเดี่ยวมีทั ้งหมดกี่ตัว  

ใหผูเรียนตอบ  

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 1 พยัญชนะเดี่ยวในภาษามง ใหผูเรียนทุกคนกลับไปทบทวน ทองให

ผูปกครองฟงและใหผูปกครองเซ็นยืนยัน แลวนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะผสม 2 ตัว เพื่อเปนการเกริ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรภาพพยัญชนะเด่ียวในภาษามง 

2. ใบความรูท่ี 1 พยัญชนะเด่ียวในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 1 พยัญชนะเด่ียวในภาษามง 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 1 

พยัญชนะเด่ียวใน

ภาษามง 

ลายเซ็นผูปกครอง

ในใบกิจกรรม 

1. ใหผูเรียนทองตัวพยัญชนะ

ใหผูปกครองฟง 

2. ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 1 เกณฑ 

- สามารถทองให

ผูปกครองฟงไดและมี

ลายเซ็น ได 3 คะแนน 

- ไมสามารถทองให

ผูปกครองฟงไดและ

ไมมีลายเซ็นได 0 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การให

ความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

 พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 
4 



 
 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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         กระบวนการจัดการเรียนรู รูจักพยัญชนะผสม 2 ตัว                           ช่ัวโมงท่ี 2  

 

 

 

               ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกบัตรภาพพยัญชนะเดี่ยวในภาษามงใหผู เรียน 17 คน และใหออกมายืนหนาหอง 

จากนั้นใหผูเรียนท่ีเหลือชวยกันเรียงพยัญชนะเด่ียวโดยการใหเพื่อนท่ีถือบัตรภาพยืนเรียงกันตาม

ตำแหนงของพยัญชนะ โดยไมดูใบความรู หรือใบกิจกรรม 

2. เมื่อผูเรียนเรียงเสร็จแลวใหผูสอนตรวจวาถูกตองหรือไม ถาถูกตองหมดใหผูสอนกลาวคำชื่นชม

และใหผูเรียนปรบมือใหตัวเอง แตถามีสวนท่ีผิดพลาดใหแกไขและใหกำลังใจผูเรียน เพื่อเปนการ

ทบทวนและนำเขาสูบทเรียน  

3. ผูสอนใหนักเรียนกลับไปนั่งที่ใหเรียบรอย และเกริ่นนำวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับ พยัญชนะ

ผสม 2 ตัว  

            

                     ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง  ใหผูเรียนทุกคน 

2. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับพยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามงวามีทั้งหมด 22 ตัว และใหนักเรียนดู ใบ

ความรูท่ี 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามงประกอบ 

3. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงหนึ่งรอบ ผูสอนอานและใหผูเรียนอานตามหนึ่งรอบ ผูสอนและผูเรียนอาน

พรอมกันหนึ่งรอบ จากนั้นใหผูเรียนอานเองหนึ่งรอบ   

4. ผูสอนสุมผูเรียนออกมาเขียนพยัญชนะผสม 2 ตัวทีละคน จนครบ 22 ตัว และอานพรอมกันอีก

หนึ่งรอบ 

5. จากนั้นใหผูเรียนจดพยัญชนะและคำอานลงสมุดภายในช่ัวโมงเรียน และสงทายช่ัวโมง 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนตั้งคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีทั ้งหมดกี ่ตัว พยัญชนะเดี่ยวมีทั ้งหมดกี่ตัว และ

พยัญชนะผสม 2 ตัวมีท้ังหมดกี่ตัว ใหผูเรียนตอบ 

2. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน 2 คน ไปฝกทองดวยกันและมาสอบทองใหผูสอนฟงในช่ัวโมงถัดไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรภาพพยัญชนะเด่ียวในภาษามง 

2. ใบความรูท่ี 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

สมุดจดพยัญชนะและคำอานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

สมุดจด

พยัญชนะ

และคำอาน

ของนักเรียน 

พยัญชนะและคำ

อานในสมุด 

1.ใหผูเรียนเขียน

พยัญชนะและคำอานใน

สมุด 

2.ตรวจช้ินงาน 

สมุด เกณฑ 

- สามารถเขียนพยัญชนะ

และคำอานท้ังหมดได  

ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนพยัญชนะ

และคำอานไดแตไมท้ังหมด

(อยางนอย 15 ตัวจาก 22 

ตัว) หรือสามารถเขียน

พยัญชนะไดท้ังหมดแตไม

เขียนคำอาน ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนพยัญชนะ

และคำอานไดแตไมท้ังหมด 

(นอยกวา 15ตัว) 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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       กระบวนการจัดการเรียนรู รูจักพยัญชนะผสม 2 ตัว                          ช่ัวโมงท่ี 3 

 

 

 

     ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

ผูสอนใหผูเรียนอานพยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามงพรอมกันทุกคน โดยอนุญาตใหดูใบความรู

หรือไมดูก็ได เพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนสอบทองพยัญชนะผสม 2 ตัว 

 

 

                ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนทบทวนความรูเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษามงวามีทั้งหมด 56 ตัว พยัญชนะเดี่ยวมีทั้งหมด 

17 ตัว และพยัญชนะผสม 2 ตัวมีท้ังหมด 22 ตัว 

2. จากนั้นผูสอนจะใหผูเรียนเลนเกมใบคำเพื่อจัดลำดับการสอบทองพยัญชนะ โดยผูสอนจะอธิบาย

กติกาของเกม ดังนี้ ผูสอนจะเตรียมบัตรหมายเลขไวตามจำนวนคูของผูเรียน ใหผูเรียนจับคูกับคู

ของตัวเองที่จะสอบทองพยัญชนะ และใหปรึกษากันวาอยากไดลำดับที่เทาไหร และใหเลือกวา

ใครจะเปนคนใบและใครจะเปนคนทาย โดยคนใบและคนทายจะอยูคนละฝงเรียงกันเปน 2 แถว 

จากนั้นผูสอนจะแจกบัตรภาพพยัญชนะผสม 2 ตัวกับคนที่ใบ โดยตองรอใหแจกครบทุกคนกอน 

แลวผูสอนจึงจะใหสัญญาณใหเริ่มใบได ผูใบจะตองงดใชเสียงและทำทาทางอยางเดียว ถาใครใช

เสียงคูนั้นจะถูกปรับแพทันทีและไมมีสิทธิ์เลือกลำดับ ซึ่งคูไหนที่ทายไดกอนจะสามารถเลือก

ลำดับการสอบไดกอนโดยการวิ่งไปเลือกบัตรหมายเลขที่ผูสอนไดเตรียมไว และคูสุดทายจะไมมี

สิทธิ์ในการเลือกลำดับ นอกจากจะมีคูท่ีถูกปรับแพ 

3. เมื ่อเลนเกมเพื่อจัดลำดับการสอบทองพยัญชนะเสร็จแลว ผูสอนใหผู เรียนออกมาสอบทอง

ตามลำดับ ใหครบทุกคน 

 

 

  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนทบทวนโดยการต้ังคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมดกี่ตัว พยัญชนะเด่ียวมีท้ังหมดกี่

ตัว และพยัญชนะผสม 2 ตัวมีท้ังหมดกี่ตัว ใหผูเรียนตอบ 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง ใหผูเรียนทุกคนกลับไปทบทวน ทอง

ใหผูปกครองฟงและใหผูปกครองเซ็นยืนยัน แลวนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะผสม 3 ตัว เพื่อเปนการเกริ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรหมายเลข 

2. บัตรภาพพยัญชนะผสม 2 ตัว 

3. ใบความรูท่ี 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง 

 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 2 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

พยัญชนะผสม 

2 ตัวใน

ภาษามง 

ลายเซ็นผูปกครอง

ในใบกิจกรรม 

1.ใหผูเรียนทองตัวพยัญชนะ

ใหผูปกครองฟง 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 2 เกณฑ 

- สามารถทองให

ผูปกครองฟงได

และมีลายเซ็น ได 

3 คะแนน 

- ไมสามารถทอง

ใหผูปกครองฟงได

และไมมีลายเซ็น

ได 0 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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         กระบวนการจัดการเรียนรู รูจักพยัญชนะผสม 3 ตัว                            ช่ัวโมงท่ี 4 

 

 

               ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหอง และนั่งเปนวงกลมเพื่อเลนเกมทองพยัญชนะ 

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดั้งนี้ ผูสอนกำหนดพยัญชนะ 5 ตัว คือ S suab, F fwj, NY nyuj, 

HN hnub, XY xyoob เปนคำหยุด โดยจะใหผูเรียนทองพยัญชนะเด่ียวและพยัญชนะผสม 2 ตัว

ในภาษามงทีละตัวทีละคนไปเรื่อย ๆ แตถาถึงตัวพยัญชนะที่เปนคำหยุดคนที่ทองตองหยุดทอง

และปรบมือแทน และคนถัดไปตองเวนตัวพยัญชนะนั้นและทองตัวตอไป ซึ่งถาผูเรียนคนไหนท่ี

ทองพยัญชนะที่เปนตัวหยุดจะถูกปรับแพทันทีและตองออกจากวง เลนวนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ

เหลือผูชนะ 3 คน จากนั้นผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหผูเรียนคนอื่นปรบมือใหผูชนะ (ผูชนะปรับ

ตามความเหมาะสมและเวลา) 

3. ผูสอนใหนักเรียนกลับไปนั่งที่ใหเรียบรอย และเกริ่นนำวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับ พยัญชนะ

ผสม 3 ตัว 

 

                      ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 3 พยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามง  ใหผูเรียนทุกคน 

2. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับพยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามงวามีทั้งหมด 14 ตัว และใหนักเรียนดูใบ

ความรูที ่ 3 พยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามงประกอบ พรอมกับอธิบายหลักการวิธ ีการผสม

พยัญชนะและวิธีการอานหรือการทองใหผูเรียนเขาใจ 

3. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงหนึ่งรอบ ผูสอนอานและใหผูเรียนอานตามหนึ่งรอบ ผูสอนและผูเรียนอาน

พรอมกันหนึ่งรอบ จากนั้นใหผูเรียนอานเองหนึ่งรอบ 

4. จากนั้นผูสอนใหผูเรียนแบงออกเปน 2 กลุม ใหเวลาปรึกษากันในกลุมเพื่อหาวิธีจำพยัญชนะผสม 

3 ตัว ประมาณ 10 นาที ระหวางนั้นเตรียมบัตรภาพและบัตรพยัญชนะผสม 3 ตัวไวหลังหองแยก

เปน 2 ชุดโดยท่ีไมเรียง 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

14 



 
 

 

 

  

5. ผูสอนอธิบายกติกา ดังนี ้ ใหผู เรียนทั้งสองกลุมเขาแถวเปน 2 แถว แถวละกลุม และรอฟง

สัญญาณจากผูสอน เมื่อผูสอนใหสัญญาณใหคนแรกในแถวของทั้งสองกลุมวิ่งไปหลังหองและ

เลือกบัตรภาพและบัตรพยัญชนะผสม 3 ตัว ตัวแรกแลวนำกลับมาเรียงหนาหองโดยใหบัตรภาพ

อยูดานบนและบัตรพยัญชนะอยูดานลาง เมื่อเรียงเสร็จแลวใหวิ่งไปแตะมือคนท่ี 2 แลวใหคนท่ี 2 

วิ่งไปเลือกบัตรภาพและบัตรพยัญชนะผสม 3 ตัว ตัวท่ี 2 จากหลังหองมาเรียงตอจากตัวแรกโดย

บัตรภาพตอบัตรภาพ และบัตรพยัญชนะตอบัตรพยัญชนะเรียงตอกัน และวิ่งไปแตะมือคนที่ 3 

วนไปจนกวาจะเรียงครบ 14 ตัว กลุมที่เรียงเสร็จกอนใหนั่งลงและรออีกลุมใหเสร็จกอนแลวให

ผูสอนมาตรวจและถาหากวาเรียงเสร็จท้ัง 2 กลุม กลุมท่ีเรียงเสร็จกอนจะเปนกลุมชนะ แตหากมี

กลุมหนึ่งเรียงผิดอีกกลุมจะเปนฝายชนะถึงแมวาจะเรียงเสร็จทีหลัง 

6. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหผูเรียนคนอื่นปรบมือใหกลุมชนะ หรือใหรางวัลกับกลุมท่ีชนะ (ถามี) 

 

                        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนทบทวนโดยการต้ังคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมดกี่ตัว พยัญชนะเด่ียวมีท้ังหมดกี่

ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัวมีท้ังหมดกี่ตัว และพยัญชนะผสม 3 ตัวมีท้ังหมดกี่ตัว ใหผูเรียนตอบ 

2. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปทบทวนพยัญชนะผสม 3 ตัว รวมถึงพยัญชนะทั้งหมดที่เรียนมา และแจง

ผูเรียนวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนพยัญชนะผสม 4 ตัว 

 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ใบความรูท่ี 3 พยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามง   

2. บัตรภาพพยัญชนะผสม 3 ตัว 

3. บัตรพยัญชนะผสม 3 ตัว 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูใน

แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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        กระบวนการจัดการเรียนรู รูจักพยัญชนะผสม 4 ตัว                         ช่ัวโมงท่ี 5 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนแบงเปน 4 กลุม ใหเลนเกมเพื่อทบทวนพยัญชนะท้ังหมดท่ีเรียนมา ท้ัง พยัญชนะ

เด่ียว พยัญชนะผสม 2 ตัว และพยัญชนะผสม 3 ตัว 

2. ผูสอนใหผู เรียนปรึกษากันในกลุมเพื่อใหเลือกคนที่คิดวาสามารถจำพยัญชนะไดเยอะที ่สุด 

ระหวางนั้นใหผูสอนเตรียมบัตรหมายเลข 1-4 ไวหนาหอง 

3. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ ใหผูเรียนแตละกลุมเขาแถวกลุมละ 1 แถวและนั่งลง โดยใหคน

ท่ีจำพยัญชนะไดเยอะท่ีสุดอยูหัวแถว จากนั้นแจกกระดาษและปากกาใหผูเรียนทุกคน ใหผูเรียน

ใชเทปกาวหรือกาวหนังไกติดกระดาษไวที่หลังเพื่อนที่อยูขางหนา สวนคนหัวแถววางกระดาษ 

ไวหนาตัวเองเพื่อเตรียมเขียนตัวพยัญชนะ จากนั้นใหผูสอนแจกบัตรพยัญชนะใหคนทายแถวของ

แตละกลุม กลุมละ 6 ภาพ คือพยัญชนะเด่ียว 2 ภาพ  พยัญชนะผสม 2 ตัว 2 ภาพ และพยัญชนะ

ผสม 3 ตัว 2 ภาพ โดยไมเรียง จากนั้นผูสอนจะใหสัญญาณและใหคนทายแถวเริ่มเขียนพยัญชนะ

ตัวแรกลงในกระดาษท่ีติดหลังเพื่อนอยางชาๆ ใหเพื่อนขางหนาสามารถเขียนตามเพื่อสงตอไปให

เพื่อนท่ีอยูถัดไปไดจนกวาจะถึงคนท่ีอยูหัวแถวและใหคนท่ีอยูหัวแถวจดใสกระดาษของตัวเองไว 

จากนั้นคอยๆ เขียนตัวพยัญชนะท่ีเหลือทีละตัวละสงตอไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบ 6 ตัว เมื่อคนท่ี

อยูหัวแถวเขียนครบทุกตัวพยัญชนะแลวใหวิ่งไปหยิบบัตรหมายเลขท่ีครูเตรียมไวโดยกลุมท่ีเสร็จ

กอนใหหยิบหมายเลข 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ เมื่อครบทุกกลุมแลวผูสอนจึงใหคนหัวแถวและทาย

แถวออกมาเฉลย กลุมท่ีเขียนถูกเยอะท่ีสุดและใชเวลานอยท่ีสุดจะเปนกลุมชนะ 

4. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหกลุมท่ีเหลือปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

 

                        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 4 พยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามง  ใหผูเรียนทุกคน 

2. ผูสอนอธิบายเกี ่ยวกับพยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามงวามีทั ้งหมด 3 ตัว และใหนักเรียนดู  

ใบความรูที ่ 4 พยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามงประกอบ พรอมกับอธิบายหลักการวิธีการผสม

พยัญชนะและวิธีการอานหรือการทองใหผูเรียนเขาใจ 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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3. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงหนึ่งรอบ ผูสอนอานและใหผูเรียนอานตามหนึ่งรอบ ผูสอนและผูเรียนอาน

พรอมกันหนึ่งรอบ จากนั้นใหผูเรียนอานเองหนึ่งรอบ 

4. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกันและเวลาในการฝกทองจำประมารณ 10 นาทีจากนั้นใหทยอยมาทองให

ผูสอนฟงทีละคู จนกวาจะครบทุกคน 

5. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน จากนั้นมอบหมายงานใหแตละกลุมไปออกแบบส่ือการ

เรียนรูพยัญชนะในภาษามงและนำมาเสนอหนาหองในชั่วโมงถัดไป โดยจะทำสื่ออะไรก็ได  

เชน ทำวีดีโอ แตงเพลง แตงนิทาน วาดรูป และอื่น ๆ โดยตองมีเนื้อหาที่ถูกตอง เขาใจงาย มี

ความคิดสรางสรรคและสวยงาม 

 

                       ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนทบทวนโดยการต้ังคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมดกี่ตัว พยัญชนะเด่ียวมีท้ังหมดกี่

ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัวมีทั้งหมดกี่ตัว พยัญชนะผสม 3 ตัวมีทั้งหมดกี่ตัว และพยัญชนะผสม  

4 ตัว มีท้ังหมดกี่ตัว ใหผูเรียนตอบ 

2. ใหผูเรียนทองพยัญชนะในภาษามงท้ังหมดพรอมกนั 1 รอบ 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรหมายเลข 

2. บัตรพยัญชนะ 

3. ใบความรูท่ี 4 พยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ส่ือการเรียนรูพยัญชนะในภาษามงของผูเรียนแตละกลุม  

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

19 



 
 

 

 

 

 การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 3 เติม

ตัวอักษรพยัญชนะ

ผสม 3 ตัว และ 4 

ตัว 

พยัญชนะผสม 

3 และ 4 ตัว 

ในใบกิจกรรม 

1.ผูเรียนเติมตัวอักษรให

พยัญชนะ3 ตัว และ4 ตัว

สมบูรณ 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 3 เกณฑ 

- สามารถเขียนเติมตัวอักษร

ใหพยัญชนะสมบูรณได

ถูกตองท้ังหมด ได 3 

คะแนน 

- สามารถเติมตัวอักษรให

พยัญชนะสมบูรณได  

10 ตัวข้ึนไป ได 2 คะแนน 

- สามารถเติมตัวอักษรให

พยัญชนะสมบูรณไดแตนอย

กวา 10 ตัว ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

       ลงช่ือ..............................................................ผูประเมิน 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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         กระบวนการจัดการเรียนรู พยัญชนะในภาษามง                           ช่ัวโมงท่ี 6 

 

 

               ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาชั้นเรียนแลวแบงออกเปน 2 กลุม นั่งเปนวงกลม 2 วง เพื่อเลนเกม

ทบทวนพยัญชนะท่ีเรียนมาท้ังหมด จากนั้นแจกบัตรพยัญชนะเด่ียวใหกลุมละ 1 ชุด  

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี้ ท้ังสองกลุมจะไดบัตรพยัญชนะเด่ียวกลุมละ 17 ตัว จากนั้น

ครูจะสุมบัตรภาพพยัญชนะและชูขึ้นแลวใหทั้งสองกลุมชวยกันหาพยัญชนะตัวนั้น ซึ่งบัตรภาพ

พยัญชนะที่ผูสอนสุมขึ้นมานั้นอาจจะเปนพยัญชนะเดี่ยว พยัญชนะ 2 ตัว พยัญชนะ 3 ตัว หรือ

พยัญชนะ 4 ตัวก็ได และถาเปนพยัญชนะ 2 ตัว, 3 ตัว หรือ 4 ตัว ตองหาบัตรพยัญชนะเด่ียวแลว

นำมาเรียงใหครบตามพยัญชนะตัวนั้นใหถูกตอง 

5. ครูจะสุมบัตรภาพพยัญชนะ 5 ครัง้ และกลุมไหนท่ีตอบไดเยอะกวาจะเปนกลุมท่ีชนะ ผูสอนกลาว

คำช่ืนชมและใหอีกกลุมปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

 

        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปนั่งที่ใหเรียบรอย โดยนั่งเปนกลุมตามกลุมงานที่ตองนำเสนอในชั่วโมงนี้ 

และใหเวลาผูเรียนในการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอสื่อการเรียนรูพยัญชนะในภาษามงประมาณ  

5-10 นาที 

2. ใหแตละกลุมออกมานำเสนอส่ือการเรียนรูพยัญชนะในภาษามงของกลุมตัวเอง โดยใชเวลากลุม

ละประมาณ 5-10 นาที ในการนำเสนอและถามตอบระหวางผูเรียนหากมีขอสงสัยรวมถึงการให

คำแนะนำจากผูสอน (เวลาสามารถปรับไดตามจำนวนกลุมและความเหมาะสม) จนกวาจะครบ

ทุกกลุม 

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมผูเรียนทุกคนท่ีต้ังใจคิดและสรางสรรคส่ือของกลุมตัวเองออกมาพรอมกับให

นักเรียนปรบมือใหตัวเอง 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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       ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนทบทวนโดยการต้ังคำถามวา พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมดกี่ตัว แบงเปนกี่แบบ แตละแบบ

มีพยัญชนะกี่ตัว ใหผูเรียนตอบ 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในชั่วโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับสระในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรพยัญชนะเด่ียว 

2. บัตรภาพพยัญชนะในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ส่ือการเรียนรูพยัญชนะในภาษามงของผูเรียนแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ส่ือการเรียนรู

พยัญชนะใน

ภาษามงของ

ผูเรียน 

เนื้อหาในส่ือการ

เรียนรู 

1.ใหผูเรียนชวยกันคิดส่ือ 

ทำส่ือ และออกมา

นำเสนอ 

2.ตรวจช้ินงาน 

ส่ือการเรียนรู

พยัญชนะใน

ภาษามง 

เกณฑ 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

ถูกตอง เขาใจงาย มีความคิด

สรางสรรคและสวยงาม 

 ได 3 คะแนน 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

ถูกตอง เขาใจงาย แตไมมี

ความคิดสรางสรรคและความ

สวยงาม หรือมีความคิด

สรางสรรคและความสวยงาม

แตเนื้อหาส่ือไมถูกตองท้ังหมด 

(ถูก 70% ข้ึนไป)  

ได 2 คะแนน 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

ถูกตองนอยกวา 70%  

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

พยัญชนะ 
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         กระบวนการจัดการเรียนรู สระเด่ียวในภาษามง                               ช่ัวโมงท่ี 7 

 

 

 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนทองพยัญชนะในภาษามงพรอมกัน 1 รอบ 

2. จากนั้นผูสอนใหผูเรียนทองพยัญชนะในภาษามง โดยทองทีละคนทีละตัวพยัญชนะเรียงกันไป

จนกวาจะครบทุกตัวพยัญชนะ  

3. ผูสอนถามวารูจักสระในภาษามงกันหรือไม มีกี่ตัว และตัวอะไรบาง ใหนักเรียนตอบ จากนั้นจึง

กลาวเพิ่มเติมวา ในช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับสระในภาษามง 

  

         ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 5 สระในภาษามงและ อธิบายวาสระในภาษามงมีท้ังหมด 14 ตัว แบงเปน

สระเด่ียว 6 ตัว และสระคู 8 ตัว แตในช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับสระเด่ียววามีอะไรบาง 

2. ผูสอนเริ่มสอนเกี่ยวกับสระเด่ียวในภาษามงวามีกี่ตัว เขียนอยางไร และออกเสียงวาอยางไร (เมื่อ

เทียบกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)  

3. ผูสอนยกตัวอยางใหดูโดยนำสระไปผสมกับพยัญชนะ อานใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม  

4. จากนั้นใหเวลาประมาณ 5-10 นาที ใหผูเรียนทองจำสระโดยเรียงตามนี้ a e i o u w ใหคลอง

เพื่อเลนเกม ปง ปง ปง สระอะไร  

5. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ ผูสอนจะแจกกระดาษใหผูเรียนคนละแผนและใหเขียนสระตัว

ใหญๆ ลงในกระดาษ โดยเรียงตามเลขท่ีคือเลขท่ี 1-6 เขียน a e i o u w และเลขท่ี 7 ก็จะเริ่มท่ี 

a ใหมตอไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบท้ังหอง เมื่อเขียนเสร็จแลวใหเอาเทปมาติดกระดาษไวบริเวณ

อก ซึ่งผูเรียนทุกคนตองจำใหไดวาตัวเองคือสระตัวไหน จากนั้นใหผูเรียนทุกคนมายืนเปนวงกรม

โดยท่ีไมตองเรียงตามเลขท่ี และผูสอนจะเขาไปอยูตรงกลาง แลวพูดวา “ปง” ตามดวยสระตัวใด

ตัวไหนก็ได เชน ปงอี (i) จากนั้นใหคนที่เปนสระอีกทุกคนนั่งลงแลวสองคนที่ยืนขาง ๆ ตองหัน

หนาเขาหากันและดูวาฝายตรงขามเปนสระตัวไหน แลวพูดวา “ปง” ตามดวยสระตัวนั้น ซึ่งคนท่ี

พูดชากวาจะเปนฝายแพและตองออกจากวงไป  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2   
สระในภาษามง 

จำนวน 2 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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6. เลนประมาณ 6-7 รอบ แลวแตเวลาและความเหมาะสม จากนั้นใหผูแพออกมาหนาหองเพื่อทำ

โทษโดยการใหหันหลังแลวใชกนเขียนตัวสระตามท่ีผูสอนพูด 

 

        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวา สระเดี่ยวในภาษามงมีทั้งหมดกี่ตัว อะไรบาง ใหนักเรียนตอบ เพื่อเปนการ

ทบทวน 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับสระผสมในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 5 สระในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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          กระบวนการจัดการเรียนรู สระผสมในภาษามง                            ช่ัวโมงท่ี 8 

 

 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม 4 กลุม เขาแถวหนากระดานและนั่งลง เวนระยะหางระหวางแถวให

พอท่ีจะวางกระดาษ A4 และสามารถกมเขียนได จากนั้นผูสอนจะแจกกระดาษใหกลุมละ 1 แผน

ใหคนท่ีอยูหัวแถว 

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ เกมจะเลนครั้งละ 2 กลุม โดยผูสอนจะโชวบัตรภาพท่ีเปนคำท่ี

สะกดดวยสระเด่ียวเทานั้นใหผูเรียนดู เชน ภาพดอกไม (Paj) ยกเวนคนทายแถวท่ีตองปดตาไมให

เห็นเพราะตองเปนคนทาย จากนั้นผูสอนจะใหสัญญาณแลวใหคนหัวแถวเริ่มวาด โดยผูสอนจะให

เวลาวาดคนละ 5 วิ แลวพูดวาเปล่ียน เมื่อไดยินคำนี้ใหผูเรียนสงตอใหเพื่อนทันที วาดและสงตอ

เรื่อย ๆ จนกวาจะถึงคนสุดทาย และคนสุดทายตองออกมาตอบวาภาพที่เพื่อนวาดคือภาพอะไร 

สะกดดวยสระตัวไหนกลุมไหนท่ีตอบถูกและใชเวลานอยกวาจะเปนกลุมชนะ เมื่อ 2 กลุมแรกเลน

เสร็จแลว ใหอีก 2 กลุมเลนตอเพื่อหากลุมชนะ และเมื่อไดผูชนะ 2 กลุมแลว ใหท้ังสองกลุมเลน

เพื่อชิงท่ี 1  

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหกลุมท่ีเหลือปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนอธิบายวาสระในภาษามงมีทั้งหมด 14 ตัว แบงเปนสระเดี่ยว 6 ตัว และสระคู 8 ตัว จาก

ช่ัวโมงท่ีแลวท่ีเรียนสระเด่ียวแลว ในช่ัวโมงนี้จะเรียนสระผสมวามีอะไรบาง โดยใหดูใบความรูท่ี 5 

สระในภาษามงประกอบ 

2. ผูสอนเริ่มสอนเกี่ยวกับสระผสมในภาษามงวามีกี่ตัว สระตัวไหนผสมกับตัวไหนไดเปนสระผสมตัว

ไหน และออกเสียงวาอยางไร (เมื่อเทียบกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 

3. จากนั้นผูสอนจะใหผูเรียนเลนเกมเพื่อทดสอบความเขาใจ โดยแบงกลุมเปน 2 กลุม เขาแถวตอน

ลึกกลุมละ 1 แถว ใหแถวท่ี 2 นั่งลง แลวนำบัตรคำสระในภาษามงท่ีไมเรียง วางไวหนากลุมท่ี 1 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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4. จากนั้นผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี ้ ใหคนที่อยูหัวแถววิ่งมาหยิบบัตรคำสระในภาษามง

หลังจากไดยินเสียงสัญญาณจากผูสอน แลวชูใหเพื่อนคนที่ 2 ตอบวาเปนสระอะไร ถาตอบถูก

ผูสอนจะบอกวาถูกแลวใหคนท่ี 2 วิ่งไปไปหยิบบัตรคำเพื่อชูใหเพื่อนคนท่ี 3 ตอบ แลวคนแรกตอง

วิ่งไปตอทายแถว สวนถาตอบผิดผูสอนจะบอกวาผิดและตองตอบไปเรื่อย ๆ จนกวาจะถูกถึงจะ

เปล่ียนคนได เลนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบสระทุกตัว และใหกลุมท่ี 2 เลนตอ โดยระหวาง

ท่ีเลนเกมอยูนั้นครูจะจับเวลาถากลุมไหนใชเวลานอยกวาก็เปนกลุมท่ีชนะไป 

5. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหกลุมท่ีเหลือปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

 

        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวา สระในภาษามงมีท้ังหมดกี่ตัว อะไรบาง ใหนักเรียนตอบ เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 4 จับคูคำศัพทและภาพภาษามง ใหผูเรียนกลับไปทำและนำมาสงใน

ช่ัวโมงถัดไป  

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวเรื่องตัวอักษรกำกับเสียง เพื่อเปนการเกริ่นเขา

สูบทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรคำสระในภาษามง 

2. ใบความรูท่ี 5 สระในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 4 จับคูคำศัพทและภาพภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 4 

จับคูคำศัพท

และภาพ

ภาษามง 
 

การจับคูคำศัพท

และภาพ 

1.ใหผูเรียนโยงเสนจับคู

คำศัพทและภาพ 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 4  เกณฑ 

- สามารถจับคูได

ถูกตองท้ังหมด  

ได 3 คะแนน 

-  สามารถจับคูได

ถูกตอง 5 คูข้ึนไป 

ได 2 คะแนน 

- สามารถจับคูได

ถูกตองนอยกวา 5 คู 

 ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 
32 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2  
สระในภาษามง  
 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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        กระบวนการจัดการเรียนรู ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต                   ช่ัวโมงท่ี 9 

 

 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกการดบิงโกใหผูเรียนทุกคน พรอมกับถามผูเรียนเคยเลนเกมบิงโกหรือไม 

2. ผูสอนอธิบายวิธีการเลน ดังนี้ ใหผูเรียนเขียนสระในภาษามงทั้ง 14 ตัวลงไปในชองวางในการด 

บิงโก โดยไมเรียงและพยายามอยาใหเหมือนเพื่อน จากนั้นผูสอนจะสุมพูดสระทีละตัวและให

ผู เรียนกาชองที่เขียนสระตัวนั้นทีละชองตามที่ผู สอนสุม ถาหากผูเรียนคนไหนที่กาเรียงเปน

แนวต้ัง แนวนอน หรือแนวเฉียงไดครบ4ชองใหพูดวา “บิงโก” (รวมถึงแถวท่ีรวมกับชองฟรี) ถือ

วาเปนผูชนะ โดยผูสอนอาจจะหาผูชนะ 2-3 คนแลวแตเวลาและความเหมาะสม  

* หมายเหตุ: เนื่องจากมีชองท้ังหมด 16 ชองแตสระมีเพียง 14 ตัว ดังนั้นจึงมี 2 ชองท่ีเปนชองฟรี 

ซึ่งถากาได 3 ชองท่ีเรียงตอจากชองฟรี ถือวาบิงโกเชนกัน 

3. จากนั้นจึงกลาวเพิ่มเติมวา ในช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตใน

ภาษามง 

 

         ข้ันสอน  

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 6 ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง ใหกับผูเรียนทุกคน และ

อธิบายวาตัวอักษรกำกับเสียงคืออะไร  

2. ผูสอนอธิบายวาตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง มีท้ังหมด 7 รูป 8 เสียง และเขียน

บนกระดานใหนักเรียนดูวามีตัวอักษรใดบาง แตละตัวอักษรอานวาอยางไร และแทนเสียงใด  

(เมื่อเทียบกับภาษาไทย)   

3. จากนั้นทองใหผูเรียนฟง 1 รอบ ทองแลวใหผูเรียนทองตาม 1 รอบ ทองพรอมผูเรียน 1 รอบ  

และใหผูเรียนทองเอง 1 รอบ  

4. ผูสอนยกตัวอยางคำศัพทท่ีมีตัวอักษรกำกับเสียงใหผูเรียนดู เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเห็นภาพมา 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต 
จำนวน 1 ชัว่โมง 
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5. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกันและใหเวลาประมาณ 15-20 นาที เพื่อจำตัวอักษรกำกับเสียงใหไดท้ังหมด

พรอมกับคิดทาประกอบแลวออกมานำเสนอหนาหอง 

6. ผูสอนกลาวช่ืนชมผูเรียนทุกคนและใหผูเรียนปรบมือใหตัวเองหลังจากท่ีนำเสนอเสร็จ 

 

         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวา ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามงทั้งหมดกี่ตัว อะไรบาง ให

นักเรียนตอบ เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมท่ี 5 ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง ใหผูเรียน อธิบายวิธีการ

ทำใหผูเรียนจากนั้นใหผูเรียนกลับไปทำท่ีบาน และนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในชั่วโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวเรื ่องการผสมคำ เพื่อเปนการเกริ ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. การดบิงโก 

2. ใบความรูท่ี 6 ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 5 ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 
ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 5 

ตัวอักษรกำกับ

เสียงหรือ

วรรณยุกตใน

ภาษามง 

การเติมตัวอักษร

กำกับเสียงและ

การจับคูคำศัพท

กับภาพ 

1.ใหผูเรียนเติมตัวอักษร

กำกับเสียง 

2.ใหผูเรียนโยงเสนจับคู

คำศัพทและภาพ 

3.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรม

ท่ี 5  

เกณฑ 

- สามารถเติมตัวอักษร

กำกับเสียงและจับคูได

ถูกตองท้ังหมด ได 3 

คะแนน 

-  สามารถเติมตัวอักษร

กำกับเสียงและจับคูได

ถูกตอง 5 คูข้ึนไปได 2 

คะแนน 

- สามารถเติมตัวอักษร

กำกับเสียงและจับคูได

ถูกตองนอยกวา 5 คำ 

 ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 
ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต 
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         กระบวนการจัดการเรียนรู การผันเสียง 8 เสียง                             ช่ัวโมงท่ี 10 

 

 

  ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ใหผูเรียนทุกคน โดยผูสอนใหเขียนเลข 1-7 ไวตรงไหนก็ได  

แตตองไมติดกันมากเกินไปเวนท่ีใหพอเขียนคำ หรือประโยคส้ันๆได 

2. จากนั้นผูสอนจะถามคำถามทีละคำถาม แลวใหผูเรียนเขียนตอบสั้นๆลงไปตามทีละคำถาม ตาม

เลขท่ีเขียนไวกอนหนานั้น (เขียนวงเล็บเปนภาษาไทยไวขาง) จนกวาจะครบ 7 คำถาม โดยไมตอง

เขียนช่ือ คำถามมีดังนี้ 

1) สีท่ีชอบคือสีอะไร 

2) อาหารท่ีชอบคืออาหารอะไร 

3) เพลงท่ีชอบคือเพลงอะไร 

4) ดาราหรือนักรองท่ีชอบคือใคร 

5) อยากไปเท่ียวประเทศไหนท่ีสุด 

6) เลข 1-100 ชอบเลขตัวไหน 

7) ในอนาคตอยากทำอาชีพอะไร 

3. เมื่อเขียนครบทุกคนแลวใหพับ 2 ทบแลวนำมาใสกลองดานหนาท่ีผูสอนเตรียมให จากนั้นผูสอน

จะใหออกมาทีละคนเพื่อสุมหยิบออกมาอานทีละคน และใหชวยกันทายวาเปนคำตอบของใคร 

จากนั้นผูสอนจะใหเจาของการะดาษคำตอบเฉลยตัว และดูวาเพื่อนตอบถูกหรือไม แลวใหเจาของ

กระดาษคำตอบมาสุมหยิบตอไปเรือ่ย ๆ จนกวาจะครบทุกคน 

4. ผู สอนกลาววากิจกรรมนี ้ทำใหผู เร ียนไดทบทวนความรู ที ่เรียนมาจากการเขียนและอาน 

นอกจากนี้ยังทำใหรูวารูจักเพื่อนในหองมากขนาดไหน 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามวายังจำตัวอักษรกำกับเสียงไดทุกตัวหรือไม จากนั้นใหผูเรียนทองตัวอักษรกำกับเสียง 

ท้ังหมด 7 รูป 8 เสียง พรอมกัน 1 รอบ เพื่อเปนการทบทวน พรอมกับแจกใบความรูท่ี 7 การผัน

เสียง 8 เสียง 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.4 
การผันเสียง 8 เสียง 

จำนวน 1 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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2. ผูสอนใหผูเรียนดูใบความรูที่ 7 อธิบายการผันเสียงทั้ง 8 เสียง พรอมกับยกตัวอยางประกอบให

ผูเรียนเห็นภาพและเขาใจมากข้ึน 

3. ผูสอนใหผูเรียนยืนและผันช่ือของตัวเองทีละคน เพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียน 

4. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 6 การผันเสียง 8 เสียงใหผูเรียน จากนั้นผูสอนอธิบายวาใหผูเรียนคิด

คำศัพท 8 คำ ที่ตรงกับทั้ง 8 เสียง แลวใหเขียนลงในใบกิจกรรมพรอมกับวาดรูประบายสีให

สวยงาม แลวนำมาสงทายช่ัวโมง 

 

        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวา การผันเสียง 8 มีเสียงอะไรบาง ใหผูเรียนตอบ  

2. ผูสอนสรุปเรื่องใหผูเรียนฟงอีกครั้ง และกลาววาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเรื่องการผสมคำ 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 7 การผันเสียง 8 เสียง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 6 การผันเสียง 8 เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.4 
การผันเสียง 8 เสียง 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 

6 การผันเสียง 

8 เสียง 

คำศัพทในใบ

กิจกรรม 

1.ใหผูเรียนเขียนคำศัพท8 

คำ ท่ีตรงกับท้ัง 8 เสียง 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรม

ท่ี 6  

เกณฑ 

- สามารถเขียนคำศัพท 

ท่ีตรงกับการผันเสียงได

ถูกตองท้ังหมด 

ได 3 คะแนน 

-  สามารถเขียนคำศัพท

ท่ีตรงกับการผันเสียงได

ถูกตอง 5 คำข้ึนไป  

ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพทท่ี

ตรงกับการผันเสียงได

ถูกตองนอยกวา 5 คำ 

 ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.4 
การผันเสียง 8 เสียง 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.4 
การผันเสียง 8 เสียง 
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           กระบวนการจัดการเรียนรู การผสมคำ                                     ช่ัวโมงท่ี 11 

 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกกระดาษโพสตอิทใหผูเรียนคนละ 2 แผน โดยท่ีผูสอนตองเขียนเลขตามจำนวนผูเรียน

ลงในกระดาษโพสตอิทกอนแจกใหผูเรียน โดยไมเรียงตามเลขท่ี 

2. ผูสอนเช็คช่ือผูเรียนโดยเรียกช่ือทุกคนตามเลขท่ีปกติ 

3. ผูสอนใหผูเรียนเขียนเลข1ลงบนหัวกระดาษโพสตอิทตรงไหนก็ได จากนั้นใหเขียนชื่อเพื่อนตาม

เลขที่ที่ครูเขียนไวในกระดาษโพสตอิท เชน ถาในกระดาษโพสตอิทเขียนเลขที่ 3 ไว ใหเขียนช่ือ

ของเพื่อนท่ีเลขท่ี 3 โดยเขียนท้ัง ช่ือมง ช่ือไทย และนามสกุล เมื่อเขียนเสร็จทุกคนแลวแลวนำไป

แปะไวที่มุมใดมุมหนึ่งในหองตามที่ผูสอนบอก และเห็นสมควร สวนกระดาษโพสตอิทอีกแผนให

ผูเรียนเก็บไวกอน 

4. ผูสอนถามวาการเขียนภาษามงยากหรือไม และใหผูเรียนตอบ จากนั้นจึงกลาวเพิ่มเติมวา ใน

ช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับการผสมคำ 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูที่ 8 การผสมคำภาษามง ใหกับผูเรียนทุกคน และอธิบายวิธีการผสมคำ วา

โครงสรางของคำภาษามงประกอบดวยองคประกอบใดบาง ซึ่งคือพยัญชนะ สระ และตัวอักษร

กำกับเสียง และตองเรียงกันแบบนี้เทานั้น และองคประกอบไหนขาดได และขาดไมได  

2. ผูสอนยกตัวอยาง 1 คำ และแยกองคประกอบใหผูเรียนทุกคนเห็นภาพ เชน  

      คำวา koj ท่ีแปลวาเธอ หรือ คุณ จะประกอบดวย k ท่ีเปนตัวพยัญชนะ o ท่ีเปนสระและ j 

ท่ีเปนตัวอักษรกำกับเสียง  

คำวา hlua แปลวาเชือก จะประกอบดวย hl ท่ีเปนตัวพยัญชนะ ua ท่ีเปนสระแตจะไมมี

ตัวอักษรกำกับเสียง 

คำวา os ท่ีแปลวาเปด จะมีแคตัวสระ o กับตัวอักษรกำกับเสียง s แตไมมีตัวพยัญชนะ 

คำวา ua ท่ีแปลวาทำ จะมีแคสระ au เทานั้น ไมมีท้ังตัวพยัญชนะและตัวอักษรกำกับเสียง 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 

จำนวน 2 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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  ดังนั้น องคประกอบท่ีขาดไมได คือ สระ สวนพยัญชนะกับตัวอักษรกำกับเสียงจะไมเขียนกไ็ดถาหาก

ไมตรงกับคำท่ีตองการเขียน 

3. จากนั้นผูสอนใหผูเรียนเอากระดาษโพสตอิทที่เหลืออีกแผนขึ้นมาบนโตะ แลวเขียนเลข 2 ไวบน

หัวกระดาษมุมใดก็ได พรอมกับเขียนช่ือเพื่อนคนเดิมท่ีเขียนไปตอนเริ่มคาบอีกครั้ง แลวนำไปแปะ

อีกท่ีมุมหองเดิม (ไมจำเปนตองติดกับแผนแรก) ใหครบทุกคน 

4. จากนั้นผูสอนใหผูเรียนไปหาช่ือของตัวเองใหครบท้ัง 2 แผนแลวกลับมานั่งท่ีใหเรียบรอย แลวให

ผู เรียนตรวจวาเพื่อนเขียนชื่อของตัวเองถูกหรือไม ถูกกี่แผนและถูกแผนแรกหรือแผนที่ 2  

ถาเขียนผิดท้ัง 2 แผนหรือผิดแผนท่ี 2 ใหบอกผูสอนซึ่งผูสอนจะใหไปเขียนแกไขบนกระดานใหถูก 

เพื่อใหเพื่อนคนที่เขียนชื่อรูวาเขียนผิดตรงไหน โดยไมเฉลยวาใครเปนคนเขียน แตถาไมแนใจวา

เพื่อนเขียนถูกหรือไมใหยกมือถามผูสอน  

 

         ข้ันสรุป  

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาโครงสรางของคำภาษามงประกอบดวยองคประกอบใดบาง เรียงอยางไร และ

องคประกอบใดท่ีขาดไมได เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมท่ี 7 เธอคือใคร ใหผูเรียนและอธิบายใหผูเรียนฟงวา ใหเขียนลักษณะนิสัย 

ลักษณะรูปราง หรืออะไรที่บงบอกถึงเพื่อนที่ตนเขียนชื่อวันนี้ มา 5 คำ โดยไมกลาวช่ือเพื่อนคน

นั้น เชน เรียนเกง มาโรงเรียนเชา เลนกีฬาเกง สวย หลอ นารัก ข้ีเกียจ ขยัน นิสัยดี สูง ขาว  เปน

ตนแลวนำมาสง และนำเสนอในช่ัวโมงถัดไป 

  

สื่อการเรียนรู 

1. กระดาษโพสตอิท 

2. ใบความรูท่ี 8 การผสมคำภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 7 เธอคือใคร 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 

43  แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 



 
 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 

7 เธอคือใคร 
 

คำศัพท/ประโยค

ในใบกิจกรรม 

1.ใหผูเรียนเขียนคำศัพทท่ีบง

บอกถึงตัวตนของเพื่อน 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 7 เกณฑ 

- สามารถเขียนและผสม

คำไดถูกตองท้ังหมด ได 3 

คะแนน 

-  สามารถเขียนและผสม

คำไดถูกตอง 

 3 คำข้ึนไป ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนและผสม

คำไดถูกตองนอยกวา  

3 คำ ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การให

ความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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             กระบวนการจัดการเรียนรู การผสมคำ                                  ช่ัวโมงท่ี 12 

 

  

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนจับคูและหันหนาเขาหากันเพื่อเลนเกมทบทวนความรูท่ีเรียนมา 

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ ผูสอนจะให 2 คนท่ีจับคูกัน เปายิงฉุบกันคนไหนชนะตองพูดคำ

ภาษามง 1 คำ อยางชัดเจน และใหคนที่แพสะกดคำนั้นใหถูกตอง โดยคนที่จะชนะจะนับในใจ

ประมาณ 5 วินาที ถาคนที่แพยังไมเริ่มสะกด หรือถาสะกดแลวแตผิดก็จะแพและตองออกจาก

เกม แตถาคนที่เปายิงฉุบแพแตสะกดถูกก็จะเปนฝายชนะและอีกฝายก็จะแพไป แลวคนที่ชนะก็

จะไปเลนกับคนท่ีชนะไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเหลือคนสุดทาย 

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชม พรอมกับใหเพื่อน ๆ ปรบมือให จากนั้นบอกวาวันนี้จะมีสิทธิ์พิเศษใหผูชนะ

โดยผูชนะมีสิทธิเลือกวาอยากจะฟงใครนำเสนอเปนคนแรก 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวางานท่ีใหไปทำช่ัวโมงท่ีแลวเสร็จแลวใชหรือไม และกลาวตอไปวาวันนี้จะมาทำ

ความรูจักตัวเองใหมากข้ึนโดยผานมุมมองจากเพื่อน 

2. ผูสอนใหผูชนะเลือกวาอยากฟงใครเปนคนแรก และใหคนนั้นออกมาอานวาเขียนถึงเพื่อนอยางไร 

และใหเพื่อนคนท่ีเหลือทายวาเขียนถึงเพื่อนคนใด แลวจึงใหผูเขียนเฉลยวาเขียนถึงใคร เพื่อนสวน

ใหญทายถูกหรือไม จากนั้นคนแรกตองเอาใบกิจกรรมไปสงใหผูสอนและกลับเขาที่ สวนใหคนท่ี

คนแรกเขียนถึงตองออกมาอานของตัวเองตอวาเขียนถึงเพื่อนวาอยางไรเพื่อใหเพื่อนทาย ตอกัน

แบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบทุกคน  

3. ผูสอนกลาวช่ืนชมผูเรียนทุกคนและใหผูเรียนปรบมือใหตัวเองหลังจากท่ีนำเสนอเสร็จ 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 
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       ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาโครงสรางของคำภาษามงประกอบดวยองคประกอบใดบาง เรียงอยางไร และ

องคประกอบใดท่ีขาดไมได เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คนใหแตละกลุมหาเพลงภาษาไทยอะไรก็ได แลวแปลเพลง

จากภาษาไทยเปนภาษามงตามความเขาใจ เพื่อมานำเสนอในช่ัวโมงถัดไปโดยการรองเพลงนั้นให

เพื่อนๆ ในหองฟง พรอมท้ังเขียนเนื้อเพลงสงผูสอน  

3. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปฟงเพลงมงใหเยอะ ๆ เนื่องจากช่ัวโมงถัดไปจะเลนเกมตอเพลงกอนเขาเขา

สูบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูใน

แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 
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47 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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    กระบวนการจัดการเรียนรู หลักการอาน หลักการเขียน                        ช่ัวโมงท่ี 13 

 

 

 

                 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมเพื่อเลนเกมกอนเขาสูบทเรียน คือเกม ตอเพลง 

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ ผูสอนจะเริ่มโดยรองเพลงมงหนึ่งทอน และถาลงทายดวยคำใดผู

ท่ีรองตอจะตองข้ึนตนเพลงใหมดวยคำนั้นแลวรองตอไปอีกหนึ่งทอน และถาลงทายดวยคำใดผูท่ี

รองตอจะตองข้ึนตนเพลงใหมดวยคำนั้น ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมเรียงวาใครกอนใครหลัง ใครท่ีคิดได

ก็รองตอไดเลย  

3. ใชเวลาเลนประมาณ 5-10 นาทีตามความเหมาะสม เพื่อเปนการสรางบรรยากาศกอนเขาสู 

ชวงนำเสนอ จากนั้นใหผูเรียนกลับเขาท่ีและนั่งใหเรียบรอย 

 

 

                        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาพรอมหรือไม จากนนั้นใหเวลาเตรียมตัวในการนำเสนอประมาณ 5-10 นาที 

2. ผูสอนใหผูเรียนออกมานำเสนองานทีละกลุม เริ่มจากถามวา เลือกเพลงอะไร ทำไมถึงเลือกเพลง

นี้ มีขั้นตอนในการแปลการเขียนเนื้อเพลงอยางไร ยากหรือไม และคอยใหรองเพลงที่แปลมา 

พรอมกับดูเนื้อเพลงของกลุมนั้น เพื่อดูวาผูเรียนเขียนหรือแปลถูกตองหรือไมแลวทำสัญลักษณไว  

ทำไปทีละกลุมจนกวาจะครบทุกกลุม 

3. ผูสอนกลาวช่ืนชมผูเรียนทุกคนและใหผูเรียนปรบมือใหตัวเองหลังจากท่ีนำเสนอ 

4. หลังจากท่ีรองครบทุกกลุมแลวผูสอนคอยมาสอนและอธิบายเกี่ยวกับคำท่ีเขียนผิดของแตละกลุม

และแจกใบกิจกรรมที่ 8 เนื้อเพลงไทยแปลภาษามงใหทุกคนเขียนเนื้อเพลงที่ถูกตองลงไปแลว

นำมาสง 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.6 
หลักการอาน หลักการเขียน 

จำนวน 1 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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                       ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาพยัญชนะมีทั ้งหมดกี่ตัว แบงเปนอะไรบาง สระมีทั ้งหมดกี่ตัว แบงเปน

อะไรบาง ตักอักษรกำเสียงมีทั ้งหมดกี่ตัว มีกี ่เสียง และการผสมคำมีโครงสรางคำอยางไร  

มีองคประกอบอะไรบาง และองคประกอบใดบางท่ีขาดไดขาดไมไดเพื่อเปนการทบทวนความรูท่ี

เรียนมาใน หนวยการเรียนรูหลักท่ี 1 หลักการอาน หลักการเขียน 

2. ครูเสริมเพิ่มจากส่ิงท่ีผูเรียนตอบมา หรือเสริมในสวนท่ีผูเรียนตอบไมครบ จากนั้นจึงกลาวเพิ่มเติม

วาในชั่วโมงถัดไปจะขึ้นหนวยการเรียนรู ใหม คือ หนวยการเรียนรูหลักที่ 2 ประโยคตาง ๆ  

ในภาษามง 

 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 8 เนื้อเพลงไทยแปลภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.6 
หลักการอาน หลักการเขียน 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 8

เนื้อเพลงไทย

แปลภาษามง 

คำศัพทในใบ

กิจกรรม 

1.ใหผูเรียนเขียนเนื้อเพลง

ไทยท่ีแปลเปนภาษามง 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 8  เกณฑ 

- สามารถเขียนคำศัพท

ในเนื้อเพลงไดถูกตอง

ท้ังหมด ได 3 คะแนน 

-  สามารถเขียน

คำศัพทในเนื้อเพลงได

แตเขียนผิด 5-10 คำ 

ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

ในเนื้อเพลงไดแตเขียน

ผิด 11 คำข้ึนไป  

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.6 
หลักการอาน หลักการเขียน 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.6 
หลักการอาน หลักการเขียน 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ใบความรู้ 

หลกัการอา่น  
หลกัการเขียน 



 
 

 

 

 ใบความรูท่ี 1 
 

พยัญชนะเด่ียวในภาษามง 

 
ภาษามงจัดอยูในตระกูลภาษามง-เมี่ยน (Hmong- Mien) ใชกันในชาวมงในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

และบางสวนของจีน จัดเปนภาษาคำโดด โดยหนึ่งคำมีเสียงพยัญชนะตน สระ และวรรณยุกต ไมมีเสียง

ตัวสะกด มีวรรณยุกตสนธิ หรือการผสมกันของเสียงวรรณยุกตเมื่อนำคำมาเรียงตอกันเปนประโยค ในประเทศ

ไทยแบงเปน 2 กลุมคือ ภาษามงเขียว หรือ มงจ๊ัว (Hmong Njua) และ ภาษามงขาว หรือ มงเดอว (Hmong 

Daw) 

พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมด 56 ตัว แบงเปนพยัญชนะเด่ียว 17 ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัว 22 ตัว 

พยัญชนะผสม 3 ตัว 14 ตัว พยัญชนะผสม 4 ตัว 3 ตัว  

 

ตารางท่ี 1 พยัญชนะเด่ียวในภาษามง  มีดังนี้ 

 

 

    

T-TWM K-KOS P-PAJ X-XAUV S-SUAB 

 

 

    

 

L-LIAB N-NOOG H-HAUS M-MIV D-DEV 

 

 

    

 

Q-QAV V-VAS R-RIAM Z-ZEB Y-YEEB 

     

 

C-COS F-FWJ    

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ตารางท่ี 2 พยัญชนะภาษามง เทียบเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

พยัญชนะมง พยัญชนะไทย 

ท่ีเสียงไกลเคียง 

การออกเสียง 

และตำแหนงท่ีออกเสียง 

c จ จอ 

d ด ดอ 

f ฟ ฟอ 

h ฮ ฮอ 

k ก กอ (ออกเสียงจากริมฝปาก) 

l ล ลอ 

m ม มอ 

n น นอ 

p ป ปอ 

q โ-ค โ-คอ (ออกเสียงจากชองคอ) 

r จ+ร จรอ 

s ฌ ฌอ (กัดฟนแลวออกเสียง) 

t ต ตอ 

v ว วอ 

x ซ ซอ 

y ย ยอ 

z ซ-ย ซ-ยอ  

(ออกเสียงจากใตล้ินปลอยลมกระทบฟนแลวเปลงเสียง) 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ใบความรูท่ี 2 
 

พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง 
 

พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมด 56 ตัว แบงเปนพยัญชนะเด่ียว 17 ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัว 22 ตัว 

พยัญชนะผสม 3 ตัว 14 ตัว พยัญชนะผสม 4 ตัว 3 ตัว 

 

ตารางท่ี 3 พยัญชนะผสม 2 ตัวในภาษามง มีดังนี้ 

 

 

    

PH-PHOM TS-TSOV NY-NYUJ TX-KUA TXOB NT-NTAIV 

 

 

    

 

TH-THOOB NR-NRUAS NC-NCAS HN-HNUB HM-HMUV 

 

 

    

 

HL-HLUA KH-KHAU NK-NKOJ PL-PLAS NQ-NQUAB 

 

 

    

XY-XYOOB NP-NPUA QH-QHOV ROOJ CH-CHOJ DH-DHIA HLUA 

     

 

ML-MLOM RH-RHO NROJ    

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ  

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ตารางท่ี 4 พยัญชนะภาษามง เทียบเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

 

พยัญชนะมง พยัญชนะไทย 

ท่ีเสียงไกลเคียง 

การออกเสียง 

และตำแหนงท่ีออกเสียง 

c+h          ch ข ชิ 

d+h          dh ธ ธอ 

h+l           hl ฮ+ล ฮลอ 

h+m         hm ฮ+ม ฮมอ 

h+n           hn ฮ+น ฮนอ 

k+h           kh ค คอ 

m+l           ml ม+ล มลอ 

n+y           ny น+ย นยอ 

n+c           nc น+จ นจอ 

n+k           nk น+ก นกอ 

n+p           np บ บอ 

n+q           nq ก กอ 

n+r           nr น+จ นจอ 

n+t           nt ด ดอ 

p+h           ph พ พอ 

p+l           pl ป+ล ปลอ 

q+h           qh ค คอ 

r+h           rh ช ชอ 

t+h           th ท ทอ 

t+s           ts จ จอ 

t+x           tx จ+ร จรอ 

x+y           xy ซ ซอ 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ  

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ใบความรูท่ี 3 

 

พยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามง 
 

พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมด 56 ตัว แบงเปนพยัญชนะเด่ียว 17 ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัว 22 ตัว 

พยัญชนะผสม 3 ตัว 14 ตัว พยัญชนะผสม 4 ตัว 3 ตัว 

 

ตารางท่ี 5 พยัญชนะผสม 3 ตัวในภาษามง มีดังนี้ 

 

 

 

    

TSH-TSHEB TXH-TXHAUM NTS-NTSAUM NTX-NTXUAM NPL-NPLOOJ 

 

 

 

    

 

NPH-NPHOO 

NTSEV 

NTH-NTHUAV PLH-PLHAUB QES NRH-NRHOOB NCH-NCHO PA 

 

 

 

 

 

 

   

 

NKH-NKHIB 

NTOO 

NQH-NQHIS DEJ HNY-HNYAV HML-HMLOS 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ  

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ตารางท่ี 6 พยัญชนะภาษามง เทียบเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

พยัญชนะมง พยัญชนะไทย 

ท่ีเสียงไกลเคียง 

การออกเสียง 

และตำแหนงท่ีออกเสียง 

hm+l         hml ม+ล มลอ 

hn+y          hny ฮ+ญ ฮญอ 

nc+h          nch ฌ ฌอ 

nk+h          nkh ฆ ฆอ 

np+l          npl บ+ล บลอ 

np+h         nph ภ ภอ 

nq+h         nqh ฆ ฆอ 

nr+h          nrh ฌ ฌอ 

nt+s           nts ด ดอ 

nt+x          ntx จ จอ 

nt+h          nth ท ทอ 

pl+h          plh พ+ล พลอ 

ts+h          tsh ช ชอ 

tx+h          txh ช ชอ 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ  
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ใบความรูท่ี 4 
 

พยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามง 
พยัญชนะในภาษามงมีท้ังหมด 56 ตัว แบงเปนพยัญชนะเด่ียว 17 ตัว พยัญชนะผสม 2 ตัว 22 ตัว 

พยัญชนะผสม 3 ตัว 14 ตัว พยัญชนะผสม 4 ตัว 3 ตัว 

 

ตารางท่ี 7 พยัญชนะผสม 4 ตัวในภาษามง มีดังนี้ 

 

 

 

  

NTSH-NTSHUA XOV NTXH-NTSHW NPLH-NPLHAIB 

 

 

ตารางท่ี 8 พยัญชนะภาษามง เทียบเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

พยัญชนะมง พยัญชนะไทย 

ท่ีเสียงไกลเคียง 

การออกเสียง 

และตำแหนงท่ีออกเสียง 

npl+h          nplh 

 

ฌ ฌอ 

nts+h          ntsh 

 

ฌ ฌอ 

ntx+h          ntxh 

 

ภล ภลอ 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 
พยัญชนะ  
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ใบความรูท่ี 5 
 

สระในภาษามง COV TSIAJ NTAWV NIAM 

 สระในภาษามงมีทั้งหมด 14 ตัว แบงเปนสระเดี่ยว 6 ตัว และสระคู 8 ตัว ดังนี้ a, e, i, o, u, w, ai, 

au, aw, ee, ia, oo, ua และ aa โดยเทียบกับเสียงสระในภาษาไทยได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 9 สระภาษามง เทียบเสียงสระภาษาไทย 

สระเด่ียว 

(TSIAJ NTAWV NIAM tab)  

สระคู 

(TSIAJ NTAWV NIAM TXOOJ) 

a –  อา ai – ไอ 

e – เอ au – เอา 

i – อี aw – เออ 

o – ออ ee – เอ็ง 

u – อู ia – เอีย 

w – อือ oo – อง 

 ua – อัว 

 *aa – อัง 

 

* สระ aa สวนใหญจะใชเฉพาะในมงเขียวหรือ มงจ๊ัว (Hmong Njua) เทานั้น  

ตัวอยางการใชสระในภาษามง  

a – อา  ตัวอยางเชน hma  pa nca 

e – เอ   ตัวอยางเชน npe me ze 

i  –  อี   ตัวอยางเชน tsi  hli khi 

o – ออ  ตัวอยางเชน nyo tho Ncho kho 

u – อู    ตัวอยางเชน hu su nru 

w – อือ  ตัวอยางเชน ntxhw pw tsw 

 

 

 

ai – ไอ      ตัวอยางเชน    zai ntshai 

au – เอา   ตัวอยางเชน    rau Khau hau 

aw – เออ  ตัวอยางเชน   taw kaw  saw 

ee – เอ็ง   ตัวอยางเชน   rhee  txee tshee 

ia – เอีย    ตัวอยางเชน   dhai  qhia  

oo – อง    ตัวอยางเชน    zoo npoo ntoo 

ua – อวั    ตัวอยางเชน    npua cua tua ntshua 

aa – องั ตัวอยางเชน txhaa xyaa ntxa   

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 
สระในภาษามง 
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ใบความรูท่ี 6 
 

ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง 

ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง มีทั้งหมด 7 รูป 8 เสียง คือ m, s, g, d, v, j และ b 

โดยเทียบกับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยได ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 ตัวอักษรกำกับเสียงภาษามง เทียบกับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 

ตัวอักษร ช่ือ เสียงวรรณยุกตท่ีไกลเคียง 

M cim niam – จิ เนียะ เอก - ส้ัน 

S cim mus – จิ หมู เอก 

G cim neeg – จิ เนงะ โท – หนัก 

D cim tod – จิ ตอ จัตวา – เอื้อน 

- cim ua – จิ อัว สามัญ 

V cim kuv – จิ กู จัตวา 

J cim ntuj – จิ ดู โท 

B cim siab – จิ เช๊ีย ตร ี

 

ตัวอยางการใชตัวอักษรกำกับเสียง 

• cim niam – จิ เนียะ ใชตัว m เชน niam nyiam yuam twm nyem cuam kam 

• cim mus  – จิ หมู ใชตัว s เชน ntuas tsoos nplias moos ntses qhuas 

• cim neeg – จิ เนงะ ใชตัว g เชน tog loog taug neeg lwg nag tseg yiag 

• cim tod – จิ ตอ ใชตัว d ใชในกรณีของการบอกทิศทางเทานั้นเชน ntawd tod saud haud nrad  

                ped tid 

• cim ua – จิ อัว เสียงสามัญไมมีพยัญชนะกำกับ เชน qhia tsua ya zoo qee ntshua xyoo 

• cim kuv – จิ กู ใชตัว v เชน qhiav ntxoov qhauv ntsev ntuav xav 

• cim ntuj – จิ ดู ใชตัว j เชน yeej tshaj khauj noj nroj yaj phuaj phwj 

• cim siab – จิ เช๊ีย ใชตัว b เชน neb coob qaub iab suab wb nyab cob 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 
ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกต 
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ใบความรูท่ี 7 
 

การผันเสียง 8 เสียง 

ตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง มีทั้งหมด 7 รูป 8 เสียง คือ m, s, g, d, v, j และ b 

โดยสามารถผันเสียงได ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 การผันเสียงตัวอักษรกำกับเสียงหรือวรรณยุกตในภาษามง  

cim ua 

จิ อัว 

(เสียงสามัญ) 

cim mus  

จิ หมู 

(S) 

cim niam  

 จิ เนียะ 

( m ) 

cim ntuj  

จิ ดู 

(j) 

cim siab 

จิ เช๊ีย 

(b) 

cim kuv 

จิ กู 

(v) 

cim tod 

จิ ตอ 

(d) 

cim neeg  

จิ เนงะ 

(g) 

a as am Aj ab av ad Ag 

e es em Ej eb ev ed Eg 

i is im Ij ib iv id Ig 

o os om Oj ob ov od Og 

u us um Uj ub uv ud Ug 

w ws wm Wj wb wv wd Wg 

ai ais aim Aij aib aiv aid Aig 

au aus aum Auj aub auv aud Aug 

aw aws awm Awj awb awv awd Awg 

ee ees eem Eej eeb eev eed Eeg 

ia ias iam Iaj iab iav iad Iag 

oo oos oom ooj oob oov ood Oog 

ua uas uam uaj uab uav uad Uag 

aa aas aam aaj aab aav aad Aag 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.4 
การผันเสียง 8 เสียง 

 แผนการจัดการเรียนรู:  หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ใบความรูท่ี 8 
 

การผสมคำภาษามง 

 โครงสรางของคำในภาษามง ประกอบดวย พยัญชนะ + สระ + ตัวอักษรกำกับเสียง โดยคำภาษามง

จะข้ึนตนดวยพยัญชนะเสมอถาคำนั้นมีพยัญชนะ เชนคำวา kuv ท่ีแปลวาฉัน 

  k คือ พยัญชนะ 

  u คือ สระ 

  v คือ ตักอักษรกำกับเสียง 

 ยกเวนในกรณีท่ีไมมีพยัญชนะ จะข้ึนตนดวยสระ และตามดวยตัวอักษรกำกับเสียง(ถามี) เชนคำวา ua 

ท่ีแปลวา ทำ และคำวา ib ท่ีแปลวา หนึ่ง 

   

au คือ สระตัวเดียว    i คือ สระ 

       b คือตัวอักษรกำกับเสียง  

  

ภาษามงทุกคำจะตองมีสระอยูเสมอ สวนพยัญชนะ และตัวอักษรกำกับเสียงจะมีหรือไมมีก็ไดตามคำท่ี

ตองการ เชน หากคำท่ีตองการเปนเสียง ออ จะข้ึนตนดวยสระเลย หรือหากคำท่ีตองการเปนเสียงสามัญจะไม

มีตัวอักษรกำกับเสียง เปนตน  

 

ตารางท่ี 12 การผสมคำภาษามง 

คำ พยัญชนะ 

 

สระ ตัวอักษรกำกับเสียง ความหมาย 

paj P a j ดอกไม 

npe Np e - ช่ือ 

wb - w b เรา (2 คน) 

ua - ua - ทำ 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.5 
การผสมคำ 
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หน่วยการเรียนรู้หลกัที ่2 

ประโยคตา่ง ๆ  

จำนวน 7 ชั่วโมง 



 
 

 

 

 

                กระบวนการจัดการเรียนรู คำนามและคำสรรพนาม                        ช่ัวโมงท่ี 14 

 

 

 

    ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองแบงกลุมเปน 4 กลุมแลวเขาแถวตอนลึก 4 แถว เพื่อเลนเกม  

เขาแถวมหาสนุก  

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกมใหผูเรียนฟง ดังนี้ ผูสอนจะมีโจทย 5 โจทย คือ ใหเขาแถวเรียง

ตามวันเกิด (อ.-ส.) ใหเขาแถวตามเดือนเกิด ใหเขาแถวตามอายุ ใหเขาแถวตามสวนสูง และใหเขา

แถวตามเลขท่ี ซึ่งผูสอนจะพูดทีละโจทยและใหผูเรียนเขาแถวเรียงตามใหถูก กลุมไหนท่ีเรียงเสร็จ

กอนและถูกตองเยอะท่ีสุดจะเปนกลุมท่ีชนะ ผูสอนใหกลุมท่ีเหลือปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

3. ผูสอนทบทวนใหผูเรียนฟงวา พยัญชนะมีท้ังหมดกี่ตัว สระมีท้ังหมดกี่ตัว ตัวอักษรกำกับเสียงมีกี่

รูปกี่เสียงและผสมคำอยางไร จากนั้นจึงกลาววาตอไปจะมาทำความรูจักคำนามคำสรรพนามใน

ภาษามง 

 

           ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวารูจักคำนามกับคำสรรพนามไหม ใหผูเรียนลองตอบเพื่อดูวาผูเรียนรูจักคำนาม

กับคำสรรพนามระดับไหน 

2. ผูสอนบอกเพิ่มเติมวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเรื่องคำนามกอน สวนคำสรรพนามจะเรียนในชั่วโมง

ถัดไป  

3. ผูสอนอธิบายวาคำนามคืออะไร มีคำนามอะไรบาง ยกตัวอยางคำนามและแตงประโยคใหผูเรียนดู

เปนตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนเขาใจวาคำนามคืออะไรและใชอยางไร  

4. ผูสอนใหผูเรียนลองแตงประโยคที่มีคำนามทีละคน โดยใหยืนขึ้นแลวพูดใหผูเรียนคนที่เหลือฟง

และถามผูเรียนคนท่ีเหลือวาคำไหนคือคำนามท่ีอยูในประโยคของเพื่อน ใหยืนพูดทีละคนจนกวา

จะครบทุกคน 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 

จำนวน 2 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 
66 



 
 

 

 

 

          ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาคำนามคืออะไร มีอะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ 

2. ผูสอนสรุปใหผูเรียนฟงอีกครั้ง วาคำนามคืออะไร และมีอะไรบาง จากนั้นจึงบอกวาในช่ัวโมงถัดไป

จะเรียนเรื่องคำสรรพนาม  

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 9 คำนามและคำสรรพนามในภาษามง 

 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

คำนามและคำสรรพนาม 
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     กระบวนการจัดการเรียนรู คำนามและคำสรรพนาม                    ช่ัวโมงท่ี 15 

 

 

    ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผู เรียนออกมาหนาหองแลวใหนั ่งเปนวงกลม จากนั้นจึงบอกวาจะมาเลนเกม “ตอ

คำนาม”  

2. ผูสอนอธิบายกติกาวา จะมีลูกบอล 1 ลูก คนแรกท่ีถือลูกบอลจะตองพูดวา คำนามท่ีใชเรียก.........

(คน, พืช, สัตว, ส่ิงของ และสถานท่ี *เลือกได 1 คำ)  และสงตอใหเพื่อนคนใดก็ได เมื่อลูกบอลถูก

สงตอไปใหใครคนนั้นตองพูดคำศัพทท่ีเปนคำนามแบบท่ีเพื่อนคนท่ีสงตอลูกบอลพูด และเมื่อพูด

คำศัพทเสร็จแลว ตองพูดวา คำนามท่ีใชเรียก.........(คน, พืช, สัตว, ส่ิงของ และสถานท่ี *เลือกได 

1 คำ)และสงตอลูกบอลตอไป ตัวอยางเชน ผูเรียนคนที่ 1 พูดวา คำนามที่ใชเรียกคน แลวสงตอ

ลูกบอลใหผูเรียนท่ี 2 คนท่ี 2 ตองพูดวา phooj ywg แลวพูดตอวา คำนามท่ีใชเรียกสัตว แลวสง

ตอลูกบอลใหผูเรียนท่ี 3 คนท่ี 3 ตองพูดวา dev แลวพูดตอวา คำนามท่ีใชเรียกพืช ตอไปเรื่อย ๆ 

ประมาณ 10-15 นาที 

3. ผูสอนใหผูเรียนกลับเขาไปนั่งท่ีใหเรียบรอย แลวเกริ่นวาในช่ัวโมงนี้จะเรียนเรื่องคำสรรพนาม 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวารูจักคำสรรพนามไหม ใหผูเรียนลองตอบเพื่อดูวาผูเรียนรู จักคำสรรพนาม

ระดับไหน 

5. ผูสอนบอกเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงนี้จะเรียนเรื่องคำสรรพนาม 

6. ผูสอนอธิบายวาคำสรรพนามคืออะไร มีคำสรรพนามอะไรบาง ยกตัวอยางคำสรรพนามและแตง

ประโยคใหผูเรียนฟงเปนตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนเขาใจวาคำสรรพนามคืออะไรและใชอยางไร  

7. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกันแลวของแตงบทสนทนาโตตอบกันโดยท่ีมีคำสรรพนามในประโยค แลวให

ออกมาพูดหนาช้ันเรียนทีละคู 

8. ผูสอนแจก ใบกิจกรรมท่ี 9 คำนามและคำสรรพนามในภาษามง พรอมกับอธิบายวิธีการทำแลวให

ผูเรียนกลับไปทำเปนการบาน นำมาสงครูในช่ัวโมงตอไป 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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        ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาคำนามและคำสรรพนามคืออะไร มีอะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ 

2. ผูสอนสรุปใหผูเรียนฟงอีกครั้ง วาคำนามและคำสรรพนาม มีอะไรบาง จากนั้นจึงบอกวาในช่ัวโมง

ถัดไปจะเรียนเรื่องชนิดประโยค 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 9 คำนามและคำสรรพนามในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 9 คำนามและคำสรรพนามในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

คำนามและคำสรรพนาม 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 9 

คำนามและคำ

สรรพนามใน

ภาษามง 

คำศัพทในใบ

กิจกรรม 

1.ใหผูเรียนเขียนคำนาม

และคำสรรพนามจากบท

สนทนา 

2.ตรวจช้ินงาน  

ใบกิจกรรมท่ี 9  เกณฑ 

- สามารถเขียนคำนาม

และคำสรรพนามได

ถูกตองท้ังหมด  

ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนคำนาม

และคำสรรพนามได  

70% ข้ึนไป ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำนาม

และคำสรรพนามไดนอย

กวา 70% ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความต้ัง

ในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอน

ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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กระบวนการจัดการเรียนรู ชนิดประโยค                            ช่ัวโมงท่ี 16-17 

 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกันเพื่อเลนเกมกอนเขาสูบทเรียนตอไป คือ เกมนามหรือสรรพนาม 

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี ้ ใหผู เรียนจับคูและหันหนาเขาหากัน แลวพูดพรอมกันวา  

 “นามหรือสรรพนาม” จากนั้นผูสอนจะพูดวา นาม หรือสรรพนาม ถาหากพูดวานาม ผูเรียนตอง

พูดคำนามออกมาหนึ่งคำ แตถาพูดวาสรรพนามผูเรียนตองพูดคำสรรพนามออกมา 1 คำ ใครพูด

ออกมากอนจะเปนคนชนะ และคนแพตองกลับไปนั่งที่จากนั้นคนที่ชนะตองไปหาคูใหมและเลน

เกมเหมือนเดิมจนกวาจะเหลือผูชนะ 3 คน(หรือกี่คนก็ได ตามความเหมาะสม) ท่ีเปนผูชนะ 

3. ผูสอนกลาวคำชื่นชมและใหเพื่อนๆ ปรบมือใหผูชนะ พรอมกับบอกวาวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับชนิด

ประโยคในภาษามง 

  

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามลองใหผูเรียนแตงประโยค โดยสุมผูเรียนประมาณ 4-5 คน จากนั้นลองถามผูเรียนวา

ประโยคท่ีเพื่อนพูดเปนประโยคชนิดไหน เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของผูเรียน  

2. ผูสอนแจกใบความรูที ่ 10 ชนิดประโยคในภาษามง  อธิบายวาประโยคในภาษามงมีทั ้งหมด  

4 ชนิด คือประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และประโยคขอรอง จากนั้นผูสอน

กลาวเพิ่มเติมวาใน2ช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับประโยคบอกเลา และประโยคคำถาม 

3. ผู สอนอธิบายประโยคบอกเลา และประโยคคำถามวาม ีล ักษณะเปนอยางไร ใชเม ื ่อใด  

พรอมยกตัวอยางประกอบ  

4. ผูสอนใหผูเรียนออกมาเขาแถวเปนหนึ่งแถวโดยจะใหคนแรกตั้งคำถามอะไรก็ไดเพื่อถามคนท่ี 2 

เมื่อถามเสร็จแลวใหเดินไปตอทายแถว และใหคนที่ 2 ตองขยับมาขางหนาและตอบคำถามของ

คนแรกเปนประโยคบอกเลา เมื่อตอบเสร็จตองตั้งคำถามสำหรับคนถัดไปแลวเดินไปตอทายแถว 

วนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบทุกคน เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดฝกการตั้งคำถาม และการตอบเปน

ประโยคบอกเลา 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
ชนิดของประโยค 

จำนวน 5 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาประโยคในภาษามงมีทั้งหมดกี่ชนิด อะไรบาง ประโยคบอกเลา และประโยค

คำถามวามีลักษณะเปนอยางไร ใชเมื่อใด 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในชั่วโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวประโยคปฏิเสธ และประโยคขอรอง เพื่อเปน

การเกริ่นเขาสูบทเรียนในครั้งตอไป และใหผูเรียนไปฝกการเขียนใหคลองเนื่องจากในช่ัวโมงถัดไป

จะมีการเขียนในช้ันเรียน 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 10 ชนิดประโยคในภาษามง   

 

 

การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูใน

แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

ชนิดของประโยค 
หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
ชนิดของประโยค 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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กระบวนการจัดการเรียนรูชนิดประโยค                          ช่ัวโมงท่ี 18-19 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผู เรียนออกมาหนาหองยืนเปนวงกลมแลวใหนั ่งลง เพื่อเลนเกมอะไรอยูในลูกบอล

กระดาษ 

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี ้ ผู สอนเขียนคำถามหรือคำสั่งไวในกระดาษทุกแผนขยำ

กระดาษเปนวงกลมซอนๆกันจนไดลูกบอลกระดาษลูกใหญ เชน ใหเลาเรื่องตลกสั้น ๆ 1 เรื่อง  

ใหถามอะไรก็ไดกับคนตรงขาม หรือถามคนขางๆ วาชอบตัวอักสรตัวไหนเพราะอะไร เปนตน 

หลังจากที่ผูเรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหเอาลูกบอลกระดาษใหผูเรียน  เปดเพลง และสงลูกบอล

กระดาษไปเรื่อย ๆ เมื่อเพลงหยุดลูกบอลกระดาษอยูที่ใครคนตองนั้นเปดกระดาษชั้นแรกอาน 

แลวทำตามคำสั่งหรือตอบคำถามนั้น จากนั้นผูสอนจะเปดเพลงแลวเลนตอไปเรื่อย ๆ เพื่อเปน

การใหผูเรียนไดฝกต้ังคำถาม ตอบ และเลาเรื่องกอนเรียนเรื่องประโยคปฏิเสธและประโยคขอรอง 

 

        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาเคยพูดปฏิเสธและขอรองหรือไม และพูดในสถานการณไหนบาง 

2. ผูสอนอธิบาย ประโยคปฏิเสธและประโยคขอรองวามีลักษณะเปนอยางไร ใชเมื่อใด พรอมกับ

ยกตัวอยางรูปประโยคกับสถานการณประกอบ ตามใบความรูท่ี 10 ชนิดประโยคในภาษามง   

3. ผูสอนนำฉากภาพวัฒนธรรมมงมาแปะหนากระดาน และใหผูเรียนดูวาในฉากภาพนี้มีกิจกรรม

หรือวัฒนธรรมอะไรบาง จากนั้นแจกใบกิจกรรมที่ 10 เรื่องราวที่ฉันเห็นจากฉากภาพวฒันธรรม 

ใหผูเรียน  

4. ผูสอนอธิบายวา ใหผู เรียนแตงเรื ่องราว หรือนิทานจากฉากภาพวัฒนธรรม โดยจะเลือกแค

เรื่องราวหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งมาเลาหรือ จะเลารวม ๆ ทั้งหมดก็ได แตในเรื่องราวท่ี

แตงนั ้นจะตองมี ประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และประโยคขอรองอยูใน

เรื่องราวนั้นดวย  

5. ผูสอนใหเวลาผูเรียนทำจนถึงทายชั่วโมงแลวนำมาสงกอนออกจากหองแตถาไมเสร็จใหนำไปทำ

เปนการบานและนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ชนิดของประโยค 
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      ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาประโยคในภาษามงมีทั ้งหมดกี่ชนิด อะไรบางใหผู เรียนตอบและลองให

ยกตัวอยาง 

2. ผูสอนใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 5-6 คน จากนั้นเอาหนังสือภาพเลาเรื่องใหผูเรียนดูกลุมละเรื่อง 

และใหผูเรียนลองอานเพื่อดูเปนแนวทาง ผูสอนอธิบายวาในช่ัวโมงถัดไปจะเปนการถอดบทเรียน

จากหนวยการเรียนรูนี้ โดยทุกกลุมตองกลับไปแตงเรื่องราว สถานการณ หรือนิทาน พรอมกับ

ฝกซอมแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวท่ีแตง เพื่อมาแสดงในช่ัวโมงถัดไป โดยในเรื่องราวท่ีแตง

นั้นจะตองมีคำนาม คำสรรพนาม ประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธและประโยค

ขอรองอยูในเรื ่องราวนั้นดวย (ผู สอนอาจจะกำหนดหัวขอ เชน กลุมที่ 1 เปนนิทานสอนใจ  

กลุมท่ี 2 พิธีกรรมและวัฒนธรรมมง เปนตน โดยใหผูเรียนจับฉลาก) 

  

สื่อการเรียนรู 

1. ฉากภาพวัฒนธรรม 

2. ใบความรูท่ี 10 ชนิดประโยคในภาษามง   

3. หนังสือภาพเลาเรื่อง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 10 เรื่องราวท่ีฉันเห็นจากฉากภาพวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 

10 เรื่องราวท่ี

ฉันเห็นจากฉาก

ภาพวัฒนธรรม 

เรื่องเลาหรือ

นิทานท่ีนักเรียน

แตง 

1.ใหผูเรียนเขียนเลาเรื่อง 

หรือแตงนิทานจากฉากภาพ

วัฒนธรรม 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 

10 

เกณฑ 

- สามารถเขียนเรื่องเลา หรือ

นิทานโดยมีชนิดประโยคครบ

ทุกชนิด ได 3 คะแนน 

-  สามารถเขียนเรื่องเลา หรือ

นิทานโดยมีชนิดประโยคแค 2 

ชนิด ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนเรื่องเลา หรือ

นิทานโดยมีชนิดประโยคแค 1 

ชนิด ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของประโยค 
หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
ชนิดของประโยค 
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               กระบวนการจัดการเรียนรู ชนิดประโยค                              ช่ัวโมงท่ี 20 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองแลวเขาแถวตอนลึก 4 แถวตามกลุมที่ตองแสดง เพื่อเลนเกม  

เขาแถวมหาสนุก  

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกมใหผูเรียนฟง ดังนี้ ผูสอนจะมีโจทย 5 โจทย คือ ใหเขาแถวเรียง

ตามวนัเกิด (อ.-ส.) ใหเขาแถวตามเดือนเกิด ใหเขาแถวตามอายุ ใหขาแถวตามสวนสูง และใหเขา

แถวตามเลขท่ี ซึ่งผูสอนจะพูดทีละโจทยและใหผูเรียนเขาแถวเรียงตามใหถูก กลุมไหนท่ีเรียงเสร็จ

กอนและถูกตองเยอะท่ีสุดจะสามารถเลือกวาจะนำเสนอเปนลำดับท่ีเทาไหร เรียงกันไปกลุมไหน

ท่ีเรียงชาหรือผิดเยอะท่ีสุดจะไมมีสิทธิ์เลือกวาจะแสดงลำดับท่ีเทาไหร 

3. ผูสอนถามผูเรียนวาทุกกลุมพรอมในการแสดงนำเสนอเรื่องราวของกลุมตัวเองหรือไม 

  

           ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหเวลาประมาณ 5-10 นาที ใหผูเรียนเตรียมตัวในการแสดง  

2. ผูสอนใหกลุมแรกออกมานำเสนอ โดยใหสมาชิกในกลุมแนะนำช่ือของแตละคนพรอมกับบอกช่ือ

การแสดงท่ีจะมาแสดงในช่ัวโมงนี้ จากนั้นจึงคอยเริ่มทำการแสดง  

3. หลังแสดงจบผูสอนจะใหกลุ มที่ 2 กลาวกลาวความรูสึกหลังจากชมการแสดงวาควรปรับแก

ตรงไหนหรือไมและกลาวคำช่ืนชมใหกลุมแรก จากนั้นจึงใหกลุมท่ี 2 ออกมาแสดงตอ และใหกลุม

ท่ี 3 กลาวความรู สึกหลังจากชมการแสดง จนกวาจะถึงกลุมสุดทายและใหกลุ มแรกกลาว

ความรูสึกหลังจากชมการแสดง 

4. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมผูเรียนทุกคนท่ีต้ังใจคิดเรื่องราวและแสดงส่ือสารออมา จากนั้นใหผูเรียน

ปรบมือใหตัวเอง 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ชนิดของประโยค 
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     ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาคำนาม คำสรรพนามคืออะไร พรอมยกตัวอยางประกอบ และประโยคใน

ภาษามงมีท้ังหมดกี่ชนิด อะไรบางใหผูเรียนตอบและลองใหยกตัวอยางและสถานการณประกอบ 

2. ผูสอนแจกกระดาษโพสตอิทใหผู เรียนคนละแผน แลวใหผู เรียนเขียนประโยคอวยพรหรือให

กำลังใจ จากนั้นใหพับธรรมดาหรือพับเปนรูปอะไรก็ไดแลวนำมาใสในกลองกำลังใจท่ีผูสอนเตรียม

ไว ใหผูสอนเก็บไวเพื่อใชในคาบตอไป  

3. ครูเสริมเพิ่มจากส่ิงท่ีผูเรียนตอบมา หรือเสริมในสวนท่ีผูเรียนตอบไมครบ จากนั้นจึงกลาวเพิ่มเติม

วาในชั่วโมงถัดไปจะขึ้นหนวยการเรียนรูใหม คือ หนวยการเรียนรูหลักที่ 3 คำศัพทพื้นฐานใน

ภาษามง 

 

สื่อการเรียนรู 

1. โพสตอิท 

2. กลองกำลังใจ 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

กิจกรรมการ

นำเสนอเรื่อง

เลาของผูเรียน 

เนื้อเรื่องในเรื่อง

การนำเสนองาน 

1.ใหผูเรียนเขียนเลาเรื่อง 

หรือแตงนิทานจากฉากภาพ

วัฒนธรรม 

2.ตรวจช้ินงาน 

กิจกรรมการ

นำเสนอเรื่อง

เลา  

เกณฑ 

- สามารถนำเสนอเรื่องเลา 

หรือนิทานโดยมีชนิดประโยค

ครบทุกชนิด ได 3 คะแนน 

-  สามารถนำเสนอเรื่องเลา 

หรือนิทานโดยมีชนิดประโยค

แค2 ชนิด ได 2 คะแนน 

- สามารถนำเสนอเรื่องเลา 

หรือนิทานโดยมีชนิดประโยค

แค1 ชนิด ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ชนิดของประโยค 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
ชนิดของประโยค 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ใบความรู้ 

ประโยคตา่ง ๆ  



 
 

 

 

ใบความรูท่ี 9 
 

คำนามและคำสรรพนามในภาษามง 

 

คำนาม คือ คำท่ีใชเรียกช่ือคน พืช  สัตว ส่ิงของ และสถานท่ีตาง ๆ ดังนี ้  

1. คำนามท่ีใชเรียกคน ไดแกคำวา me nyuam, tus neeg, yawm txiv, niam tais, pog, yawg, 

phooj ywg, phauj, kws kho mob, xib fwb, และช่ือของคน เชน paajzoo keeb hnub เปนตน 

2. คำนามท่ีใชเรียกพืช ไดแกคำวา txiv cev, txiv cuab thoj, txiv moj kiab, dib, taub, toob, paj 

yeeb, maaj, ntoo kav lis  และอื่นๆ 

3. คำนามท่ีใชเรียกสัตว ไดแกคำวา miv, dev, nab, noog, nyuj, ntses และอื่น ๆ 

4. คำนามท่ีใชเรียกส่ิงของ ไดแกคำวา xov tooj, rooj, diav, tsheb, nkoj, fwj และอื่น ๆ 

5. คำนามท่ีใชเรียกสถานท่ีตาง ๆ ไดแกคำวา tsev, tsev kawm ntawv, tsev kho mob, dej poob 

ca, roob, hiav txwv และอื่น ๆ 

 

คำสรรพนาม คือ คำท่ีใชแทนผูพูด ผูฟง ผูท่ีกลาวถึง และคำท่ีใชแทนสัตวหรือส่ิงของท่ีกลาวถึง ดังนี้  

1. คำสรรพนามท่ีใชแทนผูพูด ไดแก kuv wb peb และอื่น ๆ  

ตัวอยางประโยค peb tab tom yuav mus noj mov คำสรรพนามท่ีใชแทนผูพูด คือ peb 

  kuv hlub koj คำสรรพนามท่ีใชแทนผูพูด คือ kuv 

2. คำสรรพนามท่ีใชแทนผูฟง ไดแก koj nej และอื่น ๆ 

ตัวอยางประโยค koj puas tau noj mov คำสรรพนามท่ีใชแทนผูฟง คือ koj 

  nej mus qhov twg los คำสรรพนามท่ีใชแทนผูฟง คือ nej 

3. คำสรรพนามท่ีใชแทนผูท่ีกลาวถึง ไดแก nws lawv puab luag 

ตัวอยางประโยค nws puas nyob zoo คำสรรพนามท่ีใชแทนผูท่ีกลาวถึง คือ nws 

  lawv mus kawm ntawv ua ke คำสรรพนามท่ีใชแทนผูท่ีกลาวถึง คือ lawv  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 
คำนามและคำสรรพนาม 
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ใบความรูท่ี 10 
 

ชนิดประโยคในภาษามง 
 

 ประโยค คือ ถอยคำที่เรียบเรียงขึ ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื ่องราวที่สมบูรณ ซึ ่งเริ่มแรกจะตอง

ประกอบดวยประธานและกริยา และประโยคยังมีหนาท่ีใชส่ือความหมายใหสมบูรณ หรือนำประโยชนหลาย ๆ 

ประโยคมาเรียบเรียงใหเปนเรื่องราวได ประโยคในภาษามงแบงออกเปน 4 ชนิด คือประโยคบอกเลา ประโยค

ปฏิเสธ ประโยคคำถาม และประโยคขอรอง ดังนี ้

 

1. ประโยคบอกเลา 

          ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีเนื ้อหารายละเอียดเพียงเพื่อใหคนฟงรับทราบ รับรูเพียงเทานั้น  

วาใคร ทำอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อไหร เชน 

 hnub no kuv mus kawm ntawv.                      แปลวา วันนี้ฉันไปเรียน 

 kuv niam tab tom mus xyuas kuv tus tij laug.    แปลวา แมของฉันกำลังจะไปเยี่ยมพี่ชาย 

 

 

2. ประโยคปฏิเสธ 

          ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคท่ีบอกถึงการไมยอมรับ ขอเสนอ หรือขอตกลงตางๆ ซึ่งมักจะมีคำวา tsis 

, tsis yog  และ tsis tau (ไม ไมใช ไมได) ประกอบอยูในประโยคดวย เชน 

 kuv tsis tau xav noj mov   แปลวา ฉันยังไมอยากกินขาว 

 kab tsis yog paj li  niam laug    แปลวา กะไมใชพี่สาวของปาง 

 kuv tsis nyiam dev    แปลวา ฉันไมชอบสุนัข 

 

3. ประโยคคำถาม  

          ประโยคคำถาม คือ ประโยคท่ีตองการ คำตอบในส่ิงท่ีถามมีอยู ๒ ลักษณะ คือ 

          3.1 ประโยคคำถามท่ีตองการคำตอบเปนคำอื่นแทนท่ีใชคำถาม (คำถามปลายเปด ตอบแบบไหนก็ได) 

มักจะมีคำวา leej twg, dab tsi และ vim li cas (ใคร อะไร เหตุใด) เชน 

 leej twg nyob hauv tsev   แปลวา ใครอยูในบาน 

 koj tab tom ua dab tsi              แปลวา เธอกำลังจะทำอะไร 

 vim li cas koj tuaj kawm ntawv lig  แปลวา เหตุใดเธอจึงมาเรียนสาย 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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3.2 ประโยคคำถามท่ีตองการคำตอบรับ หรือ ปฏิเสธ ซึ่งจะมีคำวา puas  (ไหม) อยูในประโยค

คำถาม เชน 

 koj puas nrog kuv mus teb   แปลวา เธอจะไปไรกับฉันไหม 

 koj nyiam nws lawm puas Yog  แปลวา เธอชอบเขาแลวใชไหม 

 

 

4. ประโยคขอรอง  

 ประโยคขอรอง คือ ประโยคท่ีมีเนื้อความขอความชวยเหลือเชิญชวนใหทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มักจะมีคำวา  

thov, pab (ขอ, ชวย) อยูในประโยค เชน 

 pab muab rab diav kov rua kuv            ชวยหยิบชอนตรงนั้นใหฉัน 

 thov koj pab coj kuv mus nrhiav nws dua ib zaug   ขอเธอชวยพาฉันไปหาเขาอีกครั้งนะ 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 
ชนิดประโยค 
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หน่วยการเรียนรู้หลกัที ่3 

คาํศพัทพ์ื้นฐาน 
จำนวน 10 ชั่วโมง 



 
 

 

                     

 

           กระบวนการจัดการเรียนรู วัน เดือน ป                                   ช่ัวโมงท่ี 21 

 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนทอง วัน และเดือน เปนภาษาไทย 1 รอบ โดยเริ่มจากทองวัน ท้ัง 7 วันกอน แลว

คอยทองเดือน 12 เดือนตาม 

2. ผูสอนถามผูเรียนวารูหรือไมวาในภาษามง วัน เดือน ป พูดวาอยางไร และใหผูเรียนลองตอบวา

ถูกหรือไม 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัน เดือน ป  

 

 

         ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูที่ 11 วัน เดือน ป ภาษามง ใหผูเรียนทุกคน จากนั้นผูสอนจึงอานใหฟง 1 

รอบและใหผูเรียนอานตาม และใหผูเรียนอานเองหนึ่งรอบ 

2. เมื่อผูเรียนรูและจำวันกับเดือนไดแลว ผูสอนจึงอธิบายคำศัพทที่เกี่ยวกับวัน เดือน ป วาพูดวา

อยางไร ใชในเวลาหรือสถานการณใด เชน พรุ งนี ้ ภาษามงพูดวาอยางไร พูดในเวลาหรือ

สถานการณใด เปนตน 

3. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 11 วัน เดือน ป ภาษามง ใหผูเรียนทำ โดยผูสอนอธิบายรายละเอียด 

ดังนี้ ในใบกิจกรรมท่ี 11 จะมีคำศัพทวัน เดือน ป ใหผูเรียนนำคำศัพท วัน เดือน ป ท่ีกำหนดให

ไปแตงประโยคเปนภาษามง พรอมแปลเปนภาษาไทย 

4. ผูสอนใหเวลาผูเรียนทำจนกวาจะหมดช่ัวโมงและนำมาสงกอนออกจากหองเรียน 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.1 
วัน เดือน ป 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

จำนวน 1 ชัว่โมง 
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          ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนทองวัน และเดือน 1 รอบเพื่อเปนการทบทวน และสุมถามคำศัพทที่เกี่ยวกับ

คำศัพทวัน เดือน ป วาคำใดใชในเวลาหรือสถานการณใด 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวเรื่องการนับเลขภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขา

สูบทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 11วัน เดือน ป ภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 11 วัน เดือน ป ภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.1 
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 11 

วัน เดือน ป 

ภาษามง 

ประโยคและคำ

แปล 

1.ใหผูเรียนแตงประโยค

จากคำศัพทพรอมกับแปล 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 11 เกณฑ 

- สามารถแตงประโยค

จากคำศัพทวัน เดือน ป

ถูกตองท้ังหมด 

ได 3 คะแนน 

-  สามารถแตงประโยค

จากคำศัพทวัน เดือน ป 

ไดแตผิด 1-2 คำ  

ได 2 คะแนน 

- สามารถแตงประโยค

จากคำศัพทวัน เดือน ป

ไดแตผิด 3 คำข้ึนไป  

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัด

และจดบันทึก ความต้ังใน

การเรียน การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.1 
วัน เดือน ป 
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               กระบวนการจัดการเรียนรูการนับเลข                                 ช่ัวโมงท่ี 22  

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน เพื่อใหเลนเกมกอนเขาบทเรียน คือเกมนับ 1 2 3 4  

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลน ดังนี้ เกมนี้จะเลนท้ังหมด 5 รอบ โดย  

รอบท่ี 1 ให 2 คนท่ีคูกันนับเลขสลับกัน โดยคนแรกนับ 1 คนท่ีสองนับ 2 คนแรกนับ 3 คนท่ี

สองนับ 4 นับ สลับกนั 

รอบท่ี 2 เปล่ียนจากนับ 1 เปนปรบมือ เลขอื่นนับสลับเหมือนเดิม  

รอบที่ 3 นับ 1 เปนปรบมือเหมือนเดิม เพิ่มทาจากนับ 2 เปนยอเขา นับ 3,4 นับสลับ

เหมือนเดิม  

รอบที ่ 4 นับ 1 เปนปรบมือ นับ 2 เปนยอเขา เพิ ่มทาจากนับ 3 เปนกระโดด นับ 4 

เหมือนเดิม 

รอบท่ี 5 นับ 1 เปนปรบมือ นับ 2 เปนยอเขา นับ 3 เปนกระโดด เพิ่มทาจากนับ 4 เปนโยก

ไหลไปมา ถาคูไหนท่ีทำผิดระหวางเลนเกมจะถือวาแพ และตองออกจากเกมไป และสุดทายจะดู

วาเหลือกี่คูท่ีเลนไมผิดเลย 

3. จากนั้นผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหผูท่ีแพปรบมือใหผูชนะท่ีเหลือ 

 

  

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผู เรียนนับ 1- 10 เปนภาษามง แลวผูสอนจึงถามผูเรียนวาเขียนเลข 1-10 ไดหรือไม 

จากนั้นใหผูเรียนลองเขียนวาถูกตองหรือไม 

2. ผูสอนแจกใบความรูที่ 12 การนับเลขภาษามง ใหผูเรียนทุกคน จากนั้นใหตรวจดูวาคำภาษามง

ของตัวเลขท่ีตนเองเขียนถูกหรือไม  

3. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงพรอมกับใหผูเรียนดูตามในใบความรูท่ี 12 การนับเลขภาษามง แลวจึงให

ใหผูเรียนอาน 1 รอบ  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2 
การนับเลข 

จำนวน 1 ชัว่โมง 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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4. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมกันเปน 4 กลุม นั่งเปนวงกลม 4 วง และผูสอนจึงแจกกระดาษใหกลุมละ 

1 แผน จากนั้นผูสอนจะทดสอบทักษะการเขียนและจำตัวเลขของผูเรียน โดยการชูบัตรตัวเลข

และกำหนดเวลาใหผู เรียนเขียนเปนคำพูดลงในกระดาษ โดยไมเรียงประมาณ 10 ตัวเลข ซึ่ง

ตัวเลขนั้นจะตองมีตั้งแตหลักสิบ จนถึงหลักลาน เชน 1, 35, 100, 2,000, 7, 60, 30,000, 500, 

600,000, 8,000,000 เปนตน  

5. เมื่อเขียนครบผูสอนจะเฉลยทีละคำ โดยใหแตละกลุมสลับกันตรวจ และดูวากลุมไหนที่เขียนถูก

เยอะท่ีสุดจะเปนกลุมท่ีชนะ ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหกลุมท่ีเหลือปรบมือให 

6. ผูสอนแจกใบกจิกรรมท่ี 12 การนับเลขภาษามง ใหผูเรียนนำกลับไปทำเปนการบานและนำมาสง

ในช่ัวโมงถัดไป 

 

           ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนแจกกระดาษโพสตอิทใหผูเรียนคนละ 1 แผน จากนั้นใหเขียนเลขที่ชอบระหวาง 1-10 ลง

ไป แลวสุมหยิบกระดาษคำอวยพรหรือกำลังใจจากกลองกำลังใจ เพื่อเปนการทบทวนการเขยีน

เลข และใหกำลังใจกับผูเรียน  

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวเรื่องสีตาง ๆ ในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขา

สูบทเรียนในครั้งตอไป  

 

สื่อการเรียนรู 

1. กระดาษโพสตอิท และกลองกำกังใจ 

2. บัตรตัวเลข 

3. ใบความรูท่ี 12 การนับเลขภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 12 การนับเลขภาษามง 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2 
การนับเลข 

94 



 
 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 12 

การนับเลขภาษามง 
 

คำอานภาษามงของ

ตัวเลข 

1.ใหผูเรียนเขียนคำอาน

ภาษามงของตัวเลข 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 12 เกณฑ 

- สามารถเขียนคำ

อานภาษามงของ

ตัวเลขไดถูกตอง

ท้ังหมด ได 3 คะแนน 

-  สามารถเขียนคำ

อานภาษามงของ

ตัวเลขไดถูกตองแตผิด 

1-3 คำ ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำ

อานภาษามงของ

ตัวเลขไดถูกตองแตผิด 

4 ข้ึนไป คำ ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2 
การนับเลข 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2 
การนับเลข 
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                กระบวนการจัดการเรียนรู เรือ่ง สี                                     ช่ัวโมงท่ี 23  

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนแจกลูกโปงใหผู เรียนคนละ 5 ลูก 5 สี คือ สีขาว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง และสีเขียว 

จากนั้นจึงเขียนบนกระดานวาสีไหนแทนวิชาอะไร เพือ่เลนเกม ลูกโปงวิเคราะหศักยภาพ 

2. ผูสอนอธิบายตามบนกระดานวา ลูกโปงแตละสีแทนวิชาอะไร ดังนี ้ สีขาวแทนวิชาภาษาไทย  

สีน้ำเงินแทนวิชาวิทยาศาสตร สีเหลืองแทนวิชาคณิตศาสตร สีแดงแทนวิชาพละศึกษา และสี

เขียวแทนวิชาศิลปะ จากนั้นผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี้ ใหผูเรียนเปาขนาดลูกโปงเรียง

ตามวิชาที่ชอบ คือถาชอบวิชาไหนใหเปาลูกโปงสีนั้นใหใหญสุด และเรียงไปจนวิชาที่ชอบนอย

ท่ีสุดลูกโปงจะเล็กท่ีสุด 

3. เมื่อผูเรียนเปาเสร็จผูสอนจะอธิบายศักยภาพจากแตละวิชาดังนี้  

สีขาวหรือวิชาภาษาไทย คือนักพูด เปนคนชางพูดชางเจรจา จัดระเบียบความคิดไดดี  

สีน้ำเงินหรือวิชาวิทยาศาสตร คือนักเรียนรู เปนคนใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูเสมอ 

สีเหลืองหรือวิชาคณิตศาสตร คือนักคิดวางแผน เปนคนชางคิดชางวิเคราะหวางแผน 

สีแดงหรือวิชาพละศึกษา คือนักปฏิบัติ เปนคนชางทำชางปฏิบัติสูงาน และเปนคนราเริง  

สีเขียวหรือวิชาศิลปะ คือนักสรางสรรค เปนคนมีความคิดสรางสรรค ยืดหยุน ชอบอิสระ 

4. ผูสอนสุมใหผู เรียนออกมาพูดประมาณ 5-6 คนวาชอบวิชาไหนมากสุดและนอยสุด แลวคิดวา

ตัวเองเปนคนแบบนั้นหรือไม ตรงมากนอยเทาใด  

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนพูดสีตาง ๆ ในภาษามงวารูจักมากนอยเพียงใด จากนั้นแจกใบความรูท่ี 13 สี

ตางๆ ในภาษามง ใหผูเรียนทุกคน ผูสอนจะอานใหผูเรียนฟงแลวใหผูเรียนอานตาม 1 รอบ และ

ใหผูเรียนอานเองอีกหนึ่งรอบ  

2. ผูสอนนำบัตรภาพสีภาษามงมาใหผูเรียนดูทีละภาพ พรอมกับอานและสะกดใหผูเรียนฟงใหครบ

ทุกตัวหนึ่งรอบ จากนั้นผูสอนจะชูบัตรภาพและใหผูเรียนอานและสะกดเอง 1 รอบ 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3 
เรียนรูเร่ือง สี 

จำนวน 1 ชัว่โมง 
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3. ผูสอนแจกใบกิจกรรมท่ี 13 สีตาง ๆ ในภาษามงใหผูเรียนทุกคน จากนั้นผูสอนจึงอธิบายวาตอไป

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี โดยใหผูเรียนระบายสีภาพท่ีกำหนดใหตามหมายเลขสีท่ีกำกับไวใน

ภาพใหถูกตอง 

4. เมื่อเขียนตามคำบอกเสร็จแลวผูสอนจะเก็บใบกิจกรรมเพื่อนำไปตรวจวาผูเรียนเขียนถูกมากนอย

เพียงใดตอไป 

 

         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนทองสีตาง ๆ ภาษามง อีกหนึ่งรอบ จากนั้นผูสอนจึงสุมชูบัตรภาพสีภาษามงและ

ใหผูเรียนอานและสะกดอีกรอบ 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวหมวดรางกายในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขา

สูบทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ลูกโปง 

2. บัตรภาพสีภาษามง 

3. ใบความรูท่ี 13 สีตาง ๆ ในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 13 สีตาง ๆ ในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3 
เรียนรูเร่ือง สี 
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 13 

สีตาง ๆ ใน

ภาษามง 

คำศัพทสีตาง ๆ ใน

ใบกิจกรรม 

1.ใหผูสอนอานคำศัพทสีที

ละตัวโดยไมเรียง ใหผูเรียน

เขียนตาม 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 13 เกณฑ 

- สามารถระบายสีได

ถูกตองท้ังหมด ได 3 

คะแนน 

- สามารถระบายสีได

บางสวน ได 2 คะแนน 

- ไมสามารถระบายสีได 

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัด

และจดบันทึก ความต้ังใน

การเรียน การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3 
เรียนรูเร่ือง สี 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3 
เรียนรูเร่ือง สี 
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             กระบวนการจัดการเรียนรูการนบัเลข                                   ช่ัวโมงท่ี 24 

 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนนั่งท่ีใหเรียบรอยแลวเลนเกม พระเจาส่ัง เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

กอนเขาบทเรียน 

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี้ ถาผูสอนข้ึนตนดวยคำวา “พระเจาส่ังให...” ใหผูเรียนทำ

ตาม แตถาพูดแค “ให.....” มีคำวาพระเจาส่ังใหผูเรียนไมตองทำตาม โดยคำส่ังของผูสอนคือ

จะตองส่ังใหจับวัยวะในรางกาย เพื่อเปนการทดสอบวาผูเรียนรูจักช่ือภาษามงของอวัยวะใน

รางกายมากนอยเพียงใด เชน ถาผูสอนพูดวาพระเจาส่ังใหจับหัว ใหผูทำตาม แตถาผูสอนพูดวา 

ใหจับหัวไหล ผูเรียนไมตองทำตามเพราะไมมีคำวาพระเจาส่ัง เปนตน 

 

 

       ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนกางฉากภาพใหญอวัยวะในรางกายภาษามงตรงหนากระดาน และแจกใบความรูที ่ 14 

อวัยวะในรางกายภาษามง ใหผูเรียนทุกคน 

2. ผูสอนช้ีและอานใหผูเรียนฟงวาแตละอวัยวะมีช่ือภาษามงวาอยางไร และอยูตรงไหน ทีละอวัยวะ 

1 รอบ ใหผูเรียนอานตามอีก 1 รอบ และใหผูเรียนอานเองอีก 1 รอบ โดยที่ผูสอนเปนผูชี้ฉาก

ภาพใหญอวัยวะในรางกายภาษามงใหผูเรียนอานตาม 

3. จากนั้นผูสอนจึงแจกใบกิจกรรมท่ี 14 หมวดรางกายในภาษามง ใหผูเรียน และอธิบายวิธีการทำ

วา ใหผูเรียนดูรูปรางกายและอวัยวะของคนท่ีกำหนดใหแลวลากเสนช้ีเขียนช่ืออวัยวะใหถูกตอง  

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4 
รางกาย 

จำนวน 1 ช่ัวโมง 
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     ข้ันสรุป 

 

1. เมื่อทุกกลุมทำเสร็จแลวผูสอนจึงใหออกมานำเสนอทีละกลุม เพื่อเปนการทบทวนอีกครั้ง พรอม

กับกลาวคำช่ืนชม 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวหมวดครอบครัวในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่น

เขาสูบทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ฉากภาพใหญอวัยวะในรางกาย 

2. กระดาษฟริปชารท ปากกาเคมี และสี 

3. ใบความรูท่ี 14 อวัยวะในรางกายภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 14 หมวดรางกายในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4 
รางกาย 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี14 

หมวดรางกายใน

ภาษามง 

คำศัพทรางกาย 1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิด

และชวยกันทำงาน 

2.ตรวจช้ินงาน 

ผลงานการ

เขียนช่ือ

อวัยวะใน

รางกาย 

เกณฑ 

- สามารถเขียนคำศัพท

อวัยวะในรางกายได

ถูกตองท้ังหมด ได 3 

คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

อวัยวะในรางกายได แต

เขียนคำศัพทผิด 3-5 คำ 

หรือเขียนคำศัพท

ถูกตองแตช้ีอวัยวะผิด

ตำแหนง ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

อวัยวะในรางกายไดแต

เขียนคำศัพทผิด 6 คำ

ข้ึนไป และช้ีวัยวะผิด

ตำแหนง ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4 
รางกาย 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

    เกณฑการใหคะแนน  

   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4 
รางกาย 
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             กระบวนการจัดการเรียนรู หมวดครอบครัว                               ช่ัวโมงท่ี 22 

 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนแบงเปน 2 กลุม และใหกลุมที่ 1 ออกมาหนาหองเพื่อเลนเกม ทายคำ ในหมวด

ครอบครัว 

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนคือ จะใหหนึ่งคนเปนคนทายและอีกหนึ่งคนเปนคนชูบัตรคำคนใน

ครอบครัวสวนท่ีคนเหลือจะเปนคนใบ โดยคนชูบัตรคำตองอยูหลังคนทายและชูบัตรคำใหสูงกวา

คนทายเพื่อใหคนใบท่ีอยูอีกฝงหนึ่งเห็น สวนคนท่ีใบตองพูดใหคนทายสามารถทายไดโดยไมพูดคำ

ท่ีอยูในบัตรคำออกมา ถาคนใบพูดคำท่ีอยูในบัตรภาพออกมาจะถูกหักคะแนนในขอนั้นทันที เมื่อ

กลุมแรกทายเสร็จใหกลุมที่ 2 ออกมาหนาหองเพื่อทายตอ โดยจะทายกลุมละ 5 คำ ที่ไมซ้ำกัน 

ซึ่งระหวางท่ีเลนเกมผูสอนจะจับเวลาเพื่อดูวาแตละกลุมใชเวลาเทาใด และถากลุมไหนท่ีตอบถูก

เยอะกวาและใชเวลานอยกวาจะเปนฝายชนะ เพื่อเปนการทดสอบวาผูเรียนรูจักคนในครอบครัว 

หรือสามรถอานคำศัพทคนในครอบครัวมากนอยเพียงใด 

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมกลุมชนะและใหอีกลุมปรบมือให 

 

 

        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนนำฉากภาพใหญแผนผังครอบครัวใหมาติดที ่หนากระดาน และแจกใบความรูที ่ 15 

ครอบครัวของฉัน ใหกับผูเรียนทุกคน 

2. ผูสอนใหผู เรียนดูฉากภาพใหญและอธิบายใหผู เรียนฟงวาแตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร 

เรียกวาอะไร จนครบทุกคนและลองใหผูเรียนอาน 1 รอบ เพื่อทดสอบวาผูเรียนเขาใจและจำได

หรือไม 

3. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 15 ครอบครัวของฉัน ใหผู เรียนทุกคนแลวใหผู เรียนเขียนแผนผัง

ครอบครัวของตัวเองลงไป วามีกี่คน และมีใครบาง แลวนำมาสงทายช่ัวโมง 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5 
ครอบครัว 

จำนวน 1 ช่ัวโมง 

105 
 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 



 
 

 

  

 

         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนสุมพูดความสัมพันธแลวใหผูเรียนทาย เชน นองพอท่ีเปนผูหญิงเรียกวาอะไร ลูกของพี่ชาย

ของแมเรียกวาอะไร เปนตน เพื่อทบทวนความเขาใจของผูเรียน 

2. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับช่ือสัตวในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่นเขาสู

บทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บัตรคำคนในครอบครัว 

2. ฉากภาพใหญแผนผังครอบครัว 

3. ใบความรูท่ี 15 ครอบครัวของฉัน 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 15 ครอบครัวของฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5 
ครอบครัว 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 15 

ครอบครัวของฉัน 

ภาพวาดแผนผัง

ครอบครัว 

1.ใหผูเรียนวาดแผนผัง

ครอบครัวของตัวเอง 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 14 เกณฑ 

- สามารถวาดและเขียน

อธิบายแผนผังครอบครวั

ไดครบถวนและสวยงาม 

ได 3 คะแนน 

- สามารถวาดและเขียน

อธิบายแผนผังครอบครวั

ไดสวยงาม แตอธิบายได

บางสวน ได 2 คะแนน 

- สามารถวาดและเขียน

อธิบายแผนผังครอบครัว

ไดแตอธิบายไมได ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

  

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5 
ครอบครัว 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5 
ครอบครัว 
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           กระบวนการจัดการเรียนรู เรื่อง สัตว                                      ช่ัวโมงท่ี 26 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน เพื่อเลนเกม เปายิงฉุบวิวัฒนาการ  

2. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ เกมเปายิงฉุบวิวัฒนาการจะมีสัตวอยู 4 ชนิด คือกบ กระตาย 

ลิง และคน โดยใหผูเรียนท่ีคูกันหันหนาเขาหากัน แลวนั่งลงในทากบเพื่อเปายิงฉุบ ถาคนไหนเปา

ยิงชุบชนะจะวิวัฒนาการเปนกระตายและตองไปหาเพื่อนคนอื่นที่วิวัฒนาการเปนกระตาย

เหมือนกันแลวเปายิงฉุบ เพื่อวิวัฒนาการเปนลิงและคนตอไป ซึ่งถาเปนคนแลวใหกลับไปนั่งท่ี 

สวนคนท่ีแพตองไปหาเพื่อนท่ียังเปนสัตวชนิดเดียวตัวเองมาเปายิงฉุบเพื่อวิวัฒนาการตอไป โดย

จะเปายิงฉุบขามวิวัฒนาการไมได ซึ่งจะเลนไปจนกวาจะเหลือคนท่ีเปนกบ 1 คน กระตาย 1 คน 

และลิง 1 คน  

3. ผูสอนใหผูเรียนกลับเขาไปนั่งท่ีใหเรียบรอย และกลาววาวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตวในภาษามง 

 

       ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนทีละคนวาชอบสัตวอะไร จากนั้นจึงแจกใบความรูที่ 16 ชื่อสัตวในภาษามง ให

ผูเรียนทุกคน  

2. ผูสอนอธิบายวาสัตวแบงเปน 2 ประเภท คือสัตวเล้ียง และสัตวปา  จากนั้นผูสอนจึงอานช่ือสัตย

และสะกดใหผูเรียนฟงทีละชนิด ทีละประเภท ใหผูเรียนอานและสะกดตาม แลวจึงใหผูเรียนอาน

เอง 1 รอบ 

3. จากนั้นผูสอนจะใหผูเรียนเลนเกม ใครใหญ เพื่อเปนการทบทวนและทดสอบวาผูเรียนสามารถ

อานชื่อสัตวแตละตัวไดหรือไม โดยใหผูเรียนออกมาหนาหองและเขาแถวหนากระดาน 2 แถว  

หันหลังใหกัน แลวแจกกระดาษครึ่ง A4 ที่มีชื่อสัตว และเทปกาวใหผูเรียนทุกคน จากนั้นจึงให

แถวแรกหันไปหาหลังของเพื่อนแลวติดกระดาษช่ือสัตวท่ีหลังเพื่อน แลวจึงหันกลับมาและใหแถว

ท่ี 2 หันมาติดใหแถวท่ี 1 โดยท่ีตองไมใหเพื่อนรูวาสัตวท่ีติดขางหลังเปนสัตวอะไร   

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 
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4. ผูสอนอธิบายกติกาของเกม ดังนี้ ใหผูเรียนทุกคนเดินไปดูสัตวที่อยูดานหลังเพื่อนและคิดวาของ

ตัวเองใหญหรือเล็กวา ถาคิดวาตัวเองใหญกวาใหหัวเราะใสเพื่อน แตถาคิดวาตัวเองเล็กกวาให

คำนับเพื่อน ใหวนดูของเพื่อนทุกคน จากนั้นผูสอนจะใหผูเรียนทุกคนออกมาเรียงกันโดยเรียงจาก

สัตวใหญไปสัตวเล็ก ซึ่งการออกมานั้นจะไมใหผูเรียนบอกกันวาใครควรออกไปกอน หลัง แตให

คนที่รูสึกวาตัวเองใหญออกไปเองโดยดูจากการที่เพื่อนมาหัวเราะหรือคำนับ จากนั้นผูสอนจึงให

ทุกคนแกะกระดาษขางหลังของตัวเองออกมาดูวาเปนสัตวชนิดไหน เรียงถูกหรือไม  

 

   ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาสัตวแบงเปนกี่ประเภท พรอมกับยกตัวอยางสัตวประเภทนั้นวามีสัตว

อะไรบาง เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนใหผู เรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน จากนั้นจึงนำหนังสือภาพเลาเรื่องใหผู เรียนดูเปน

ตัวอยางแลวจึงอธิบายงานวา ใหผูเรียนกลับไปหานิทานของมงส้ัน ๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตว โดยการใหผู

เฒาผู แก หรือปูยาตายายเลาใหฟงกลุมละ 1 เรื ่อง จากนั้นนำไปทำเปนหนังสือภาพเลาเรื่อง

ประมาณ 6-8 หนา แลวนำมานำเสนอในช่ัวโมงถัดไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ใบความรูท่ี 16 ช่ือสัตวในภาษามง 

2. ปายช่ือสัตว 

 

ช้ินงาน 

หนังสือภาพเลาเรื่อง นิทานมง 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

หนังสือภาพ

เลาเรื่อง  

นิทานมง 

เรื่องเลาในนิทาน 1.ใหผูเรียนไปฟงนิทานจาก

ผูเฒาผูแกแลวมาทำส่ือ 

2.ตรวจช้ินงาน 

หนังสือภาพ

เลาเรื่อง  
 

เกณฑ 

- สามารถวาดและ

เขียนเลาเรื่องได

ครบถวน ภาพ 

ประกอบ สวยงาม 

ได 3 คะแนน 

- สามารถวาด

ภาพประกอบได

สวยงาม แตเลา

เรื่องไดบางสวน  

ได 2 คะแนน 

- สามารถวาด

ภาพประกอบได 

แตเลาเรื่องไมได  

ไมเขาใจ ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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          กระบวนการจัดการเรียนรูการนับเลข                                      ช่ัวโมงท่ี 27 

 

 

 

    ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน เพื่อเลนเกม สัตวเล้ียงหรือสัตวปา 

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี้ ผูสอนวาพูดวา “สัตวเลี้ยง” หรือ “สัตวปา” ก็ได โดยที่ถา

ผูสอนพูดวาสัตวเลี้ยง ผูเรียน 2 คนที่เปนคูกัน แขงกันพูดซื่อสัตวเลี้ยง 1 ชนิด ใครที่พูดกอนจะ

เปนฝายชนะไปกอน แตละคูจะเลน 3 รอบ โดยที่สัตวที ่ตอบมาจะตองไมซ้ำกันทั้ง 3 รอบ   

คนไหนที่ตอบได 2 ใน 3 รอบจะเปนฝายชนะและไปแขงกับคนอื่นที่ชนะตอไป สวนคนที่แพ

จะตองกลับไปนั่งท่ี  

3. แขงจนกวาจะเหลือคนสุดทายที่เปนผูชนะ ผูสอนกลาวคำชื่นชมและใหผูเรียนคนอื่นปรบมือให 

และกลาววาวันนี้จะมีรางวัลใหผูชนะ คือ สามรถเลือกฟงกลุมไหนกอนก็ได   

 

 

      ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาพรอมหรือไม ในการนำเสนอ จากนั้นจึงใหเวลาในการเตรียมตัวน้ำเสนอ 5 

นาที และจึงใหผูชนะเลือกกลุมท่ีอยากฟงกลุมแรก ออกมานำเสนอ 

2. ในการนำเสนอ ผูสอนตองนำเสนอวา นิทานที่จะนำเสนอชื่อเรื่องวาอะไร ใครเปนคนเลาใหฟง 

จากนั้นจึงเลานิทานโดยเปดเลาไปทีละหนา และสุดทายใหสรุปวาในนิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร 

3. ใหผูเรียนออกมานำเสนอจนกวาจะครบทุกกลุม จากนั้นจึงกลาวชื่นชมผูเรียนทุกคนที่ตั้งใจทาน

และนำเสนอ 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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     ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาสัตวแบงเปนกี่ประเภท พรอมกับยกตัวอยางสัตวประเภทนั้นวามีสัตว

อะไรบาง เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 16 ชื่อสัตวตาง ๆ ในภาษามงใหผู เรียนทุกคน เพื ่อทำเปนการบาน 

และนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวาในช่ัวโมงถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับของใชตาง ๆ ในภาษามง เพื่อเปนการเกริ่น

เขาสูบทเรียนในครั้งตอไป 

 

สื่อการเรียนรู - 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 16 ช่ือสัตวตางๆ ในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 16 

ช่ือสัตวตางๆ ใน

ภาษามง 

ช่ือสัตวในใบกิจกรรม 1.ใหผูเรียนทบทวนวาชอบ

สัตวชนิดไหนพรอมวาดรูป

และเขียนช่ือ 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 15 เกณฑ 

- สามารถวาดและ

เขียนช่ือสัตวได 

ถูกตอง ได 3 คะแนน 

- สามารถวาดและ

เขียนช่ือสัตวได

บางสวน ได 2 

คะแนน 

- สามารถวาดไดแต

เขียนช่ือสัตวไมได  

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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           กระบวนการจัดการเรียนรู เรื่อง ของใชตาง ๆ                               ช่ัวโมงท่ี 28 

 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนกลาววาวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ของใชตาง ๆ ในภาษามง และใหผูเรียนลองยกตัวอยาง

ของใชท่ีรูจัก ประมาณ 4-5 คน 

2. จากนั้นผูสอนจึงบอกวาจะเลานิทานใหฟง โดยท่ีผูเรียนตองต้ังใจฟงและถาในนิทานมีของใชใหจด

ลงสมุด เมื่อผูสอนเลาจบจะมาดูกันวาผูเรียนจดช่ือของใชไดกี่อยาง อะไรบาง และใหผูเรียนเฉลย

วามีของใชทั้งหมดกี่อยาง ผูเรียนตอบไดทั้งหมดหรือไม ถาไมหมดเหลือของใชชนิดไหน ผูเรียน

รูจักหรือไม เพื่อทดสอบความรูเกี่ยวกับเรื่องของใชของมงวาผูเรียนรูจักมากนอยเพียงใด 

 

 

        ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 17 ของใชตาง ๆ ในภาษามงใหผูเรียนทุกคน จากนั้นจึงอธิบายวาของใชคือ

อะไร และยกตัวอยางตามในใบความรูพรอมกับสะกด อาน และบอกการใชประโยชนคราว ๆ 

ของของใชส่ิงนั้น 

2. ผูสอนนำกระดาษโพสตอิทใหผูเรียนทุกคนแลวใหผูเรียนทุกคนเขียนช่ือของใชอะไรก็ไดพรอมกับ

วาดรูปประกอบคราวๆ และพยายามอยาใหของใชซ้ำกัน จากนั้นนำไปติดขางหลังเพื่อนคนที่อยู

ขางๆ โดยที่ไมใหเพื่อนรูวาคือของใชอะไร และใหผูเรียนหามบอกกันวาของใชในกระดาษโพสต

อิทท่ีติดขางหลังเพื่อนนั้นคือของใชอะไร จากนั้นใหเขาแถวเปนแถวตอนเรียงหนึ่ง แลวใหผูเรียน

คนท่ี 2 อธิบายวาของใชท่ีติดอยูหลังคนท่ี 1 ใชทำอะไร มีลักษณะหรือใชประโยชนอยางไร โดยท่ี

ไมพูดช่ือของของใชส่ิงนั้น และใหคนท่ีอยูขางหนาคิดวาคือของใชอะไร เรียงไปเรื่อยจนกวาจะถึง

คนสุดทาย โดยผูเรียนตองเก็บคำตอบของตนเองไวกอนแลวคอยเฉลยพรอมกันตอนสุดทาย  

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.7  
ของใชตาง ๆ 

จำนวน 1 ช่ัวโมง 
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3. เมื่อครบทุกคนผูสอนจึงใหเฉลยโดยการถามคนแรกวาเมื่อจากท่ีฟงเพื่อนอธิบาย คิดวาของตนเอง

คือของใชอะไรแลวจึงใหเพื ่อนขางหลังดึงโพสตอิทมาใหเพื ่อดูวาถูกหรือไม เฉลยไปเรื ่อย ๆ 

จนกวาจะครบทุกคน จากนั้นผูสอนจึงช่ืนชมผูเรียนท่ีท้ังตอบถูกและตอบผิด และอธิบายวาการท่ี

ตอบผิดนั้นไมไดแปลวาไมเกง เพราะของใชแตละอยางนั้นสามารถใชประโยชนไดมากกวาหนึ่ง

อยาง และสามารถใชแทนของใชอยางอื่นได เชน มีดกับพราท่ีใชประโยชนคลาย ๆ กัน ซึ่งผูเรียน

คนท่ีไดของใชเปนพรา อาจจะใชมีดในการตัดฟนแตคนท่ีใบใชพราในการตัดฟน ซึ่งถาคนท่ีใบใบ

วาเปนของมีคม ใชตัดฟน คนท่ีทายอาจจะคิดวาเปนมีดเพราะเคยใชมีดในการตัดฟน เปนตน 

 

      ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเร ียนวาของใชคืออะไร และยกตัวอยางประกอบพรอมกับบอกวาใชประโยชน

อะไรบาง และถามเพิ่มเติมวาของใชท่ีสามารถใชแทนกันไดหรือไม ยกตัวอยางประกอบ 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 17 ของใชตาง ๆ ในภาษามงใหผูเรียนทุกคน เพื่อทำเปนการบานและ

นำมาสงในชั่วโมงถัดไป (มีชื่อและภาพของใช และใหผูเรียนเขียนวาใชทำอะไรบาง เปนคำถาม

ปลายเปดใหผูเรียนไดเขียนการใชของใชของผูเรียน) 

 

สื่อการเรียนรู 

1. กระดาษโพสตอิท 

2. ใบความรูท่ี 17 ของใชตาง ๆ ในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 17 ของใชตาง ๆ ในภาษามง 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.7  
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 17 

ของใชตางๆ ใน

ภาษามง 

ช่ือของใชในใบ

กิจกรรม 

1.ใหผูเรียนเขียนช่ือของใช 

และวิธีการใช 

 2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 16 เกณฑ 

- สามารถเขียนช่ือของ

ใชและอธิบายวิธีการใช

ได ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนช่ือของ

ใชได แตอธิบายวิธีการใช

ไดบางสวน ได 2 

คะแนน 

- สามารถเขียนช่ือของ

ใชได แตอธิบายวิธีการใช

ไมได ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความต้ัง

ในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

ของใชตาง ๆ 
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ใบความรู้ 

คาํศพัทพ์ื้นฐาน 



 
 

 

 

ใบความรูท่ี 11 

วัน เดือน ป 

ตารางท่ื13 -14   วัน และเดือนในภาษามง 

  Ib lub lis piam muaj 7 hnub 

    ( 1 สัปดาหมี 7 วัน) 

            kaum ob lub hlis ntuj 

                   (12 เดือน) 

 

hnub 

(ภาษามง) 

วัน 

(ภาษาไทย) 

 hlis 

(ภาษามง) 

เดือน 

(ภาษาไทย) 

hnub chiv วันอาทิตย  lub ib hlis ntuj มกราคม 

hnub ob วันจันทร  lub ob hlis ntuj กุมภาพันธ 

hnub peb วันอังคาร  lub peb hlis ntuj มีนาคม 

hnub plaub วันพุธ  lub plaub hlis ntuj เมษายน 

hnub tsib วันพฤหัสบดี  lub tsib hlis ntuj พฤษภาคม 

hnub rau วันศุกร  lub rau hlis ntuj มิถุนายน 

hnub xya วันเสาร  lub xya hlis ntuj กรกฎาคม 

   lub yim hlis ntuj สิงหาคม 

   lub cuaj hlis ntuj กันยายน 

   lub kaum hlis ntuj ตุลาคม 

   lub kaum ib hlis ntuj พฤศจิกายน 

   lub kaum ob hlis ntuj ธันวาคม 

คำศัพทท่ีเกี่ยวกับวันเดือนปในภาษามง มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  hnub no  แปลวา วันนี้ 

2.  tag kis   แปลวา พรุงนี้ 

3.  nag kis   แปลวา มะรืนนี้ 

4.  puag nraus  แปลวา วันตอจากมะรืน 

5.  lwm hnub  แปลวา วันหนา 

6.  lub lis piam  แปลวา สัปดาห 

7.  lub lis piam no แปลวา สัปดาหนี้ 

8.  lub lis piam tas los แปลวา สัปดาหท่ีผานมา 

 

9.  lwm lub lis piam แปลวา สัปดาหหนา 

10.  Hlis   แปลวา เดือน 

11.  lub hli no  แปลวา เดือนนี้ 

12.  lwm lub hli  แปลวา เดือนหนา 

13.  Xyoos   แปลวา ป 

14.  xyoo no  แปลวา ปนี้ 

15.  lwm xyoo  แปลวา ปหนา 

16. tsaib no   แปลวา ปท่ีแลว 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.1  
วัน เดือน ป 
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ใบความรูท่ี 12 

การนับเลข 
 

 เลข หมายถึง สัญลักษณท่ีใชแทนจำนวนจริง ในภาษามงจะใชตัวเขียนเหมือนตัวเลขเลขอารบิค แตคำ

อานและการเขียนคำอานจะเปนภาษามง ดังนี ้

ตารางท่ี 15 การนับเลขภาษามงเทียบกับภาษาไทย 

ตัวเลข ภาษามง ภาษาไทย 

0 ntxaiv ศูนย 

1 ib หนึ่ง 

2 ob สอง 

3 peb สาม 

4 plaub ส่ี 

5 tsib หา 

6 rau หก 

7 xya เจ็ด 

8 yim แปด 

9 cuaj เกา 

10 kaum สิบ 

20 nees nkaum ยี่สิบ 

30 peb  caug สามสิบ 

40 plaub caug ส่ีสิบ 

50 tsib  caug หาสิบ 

60 rau caum หกสิบ 

70 xya  caum เจ็ดสิบ 

80 yim  caum แปดสิบ 

90 cuaj caum เกาสิบ 

100 ib puas หนึ่งรอย 

1,000 ib tshiab หนึ่งพัน 

10,000 kaum tshiab หนึ่งหมื่น 

100,000 ib puas tshiab หนึ่งแสน 

1,000,000 ib plhom หนึ่งลาน 

10,000,000 Kaum plhom หนึ่งโกฏ ิ

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2  
การนับเลข 
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ใบความรูท่ี 13 

สีตาง ๆ  

ตารางท่ี 16 สีตางๆ ภาษามงเทียบกับภาษาไทย 

tsos 

(สี) 

npe hmoob 

(ช่ือสีภาษามง) 

npe taib 

(ช่ือสีภาษาไทย) 

 

 

tsos dawb สีขาว 

 

 

tsos dub สีดำ 

 

 

tsos nyiaj สีเงิน 

 

 

tsos kub สีทอง 

 

 

tsos xiav สีน้ำเงิน 

 

 

tsos xiav txho สีน้ำเงินออน/ฟา 

 

 

tsos daj สีเหลือง 

 

 

tsos daj txho สีเหลืองออน 

 

 

tsos daj zem ziv สีเหลืองออนมาก 

 

 

tsos liab doog สีแดง 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3  
สีตาง ๆ 
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tsos 

(สี) 

npe hmoob 

(ช่ือสีภาษามง) 

npe taib 

(ช่ือสีภาษาไทย) 

 

 

tsos liab สีแดงเขม 

 

 

tsos liab txho สีแดงออน 

 

 

tsos paj yeeb สีชมพู 

 

 

tsos ntsuab สีเขียว 

 

 

tsos ntsuab txhog สีเขียวออน 

 

 

tsos txho สีเทา 

 
 
 

tsos av สีน้ำตาล 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.3  
สีตาง ๆ 
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ใบความรูท่ี 14 

อวัยวะในรางกาย 

มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากกลไกธรรมชาติ ภายในรางกายของมนุษยนั้นประกอบดวยอวัยวะหลาย

อยาง ซึ่งชวยกันทำหนาท่ีใหรางกายมีชีวิตอยูได ถาหากอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งบกพรองจะทำใหรางกายทำงาน

ผิดปกติ ดังนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญที่เราควรเรียนรูและศึกษาอวัยวะหรือสวนประกอบภายในรางกาย ดังภาพ

ตอไปนี้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอวัยวะและสวนประกอบภายในรางกาย 

 

 

 

คำศัพทอวัยวะในรางกาย แปลภาษาไทย 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4  
อวัยวะในรางกาย 
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21.  plab   แปลวา กระเพาะ 

22.  tsib   แปลวา ถุงน้ำดี 

23.  hnyuv dawb  แปลวา ลำไสเล็ก 

24.  hnyuv dub  แปลวา ลำไสใหญ 

25.  raum   แปลวา ไต 

26.  zai zis   แปลวา กระเพาะปสสาวะ 

27.  leeg ntshav  แปลวา หลอดเลือด 

28.  tav   แปลวา กระดูกซี่โครง 

29.  pob txha  แปลวา กระดูก 

30.  txha nqaj qaum  แปลวา กระดูกสันหลัง 

31.  noob qes  แปลวา ลูกอัณฑะ   

32.  qau  แปลวา องคชาต 

33.  pim   แปลวา อวัยวัเพศหญิง 

34.  luj tshib   แปลวา ศอก 

35.  tes   แปลวา มือ 

36.  ntiv tes   แปลวา นิ้วมือ 

37.  rau tes   แปลวา เล็บมือ 

38.  hauv caug  แปลวา เขา 

39.  ko taw   แปลวา เทา 

40.  ntiv taw   แปลวา นิ้วเทา 

1. taub hau  แปลวา หัว 

2.  paj hlwb แปลวา สมอง 

3.  plaub hau แปลวา ผม 

4.  hauv pliaj แปลวา หนาผาก 

5.  plaub muag แปลวา ขนตา 

6. qhov muag แปลวา ตา 

7. pob ntseg แปลวา หู 

8. phlu  แปลวา แกม 

9. qhov ntswg แปลวา จมูก 

10. qhov ncauj แปลวา ปาก 

11. hniav  แปลวา ฟน 

12. nplaig  แปลวา ล้ิน 

13. puab tsaig แปลวา คาง 

14. caj dab   แปลวา คอ 

15. xwb pwg แปลวา ไหล 

16.  mis  แปลวา นม 

17.  Txoj caj pa แปลวา หลอดลม 

18. ntsws  แปลวา ปอด 

19. plawv  แปลวา หัวใจ 

20. siab   แปลวา ตับ 
 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.4  
อวัยวะในรางกาย 
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ใบความรูท่ี 15 

ครอบครัวของฉัน 

 ครอบครัว คือ บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปท่ีใชชีวิตรวมกันฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพันทางสายเลือด 

ทางกฎหมาย หรือเกี ่ยวดองเปนเครือญาติ ซึ ่งสมาชิกในครอบครัวตางมีบทบาทหนาที ่ตอกัน และมี

ความสัมพันธท่ีเกื้อกูลกัน 

 ครอบครัวมงสวนใหญจะมีลักษณะเปนครอบครัวเดี ่ยวขนาดใหญ ไมนิยมแตงงานกับคนนอกกลุม  

และหามแตงงานกับคนในกลุมญาติสนิทหรือคนในตระกูลแซเดียวกัน เมื่อแตงงานแลวฝายหญิงจะเขาไปเปน

สมาชิกในบานของฝายชาย มีการลำดับญาติและมีช่ือเรียกตามลำดับญาติ ดังภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแผนผังครอบครัว 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5  
ครอบครัว 
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คำศัพทครอบครัวภาษามงแปลภาษาไทย 

 

pog   แปลวา ยา 

yawg  แปลวา ปู 

yawm txiv แปลวา ตา 

niam tais แปลวา ยาย 

niam  แปลวา แม 

txiv  แปลวา พอ 

me nyuam แปลวา เด็ก/ลูก 

tus tub  แปลวา ลูกชาย 

tus ntxhais แปลวา ลูกสาว 

tus vauv แปลวา ลูกเขย 

tus nyab แปลวา ลูกสะใภ 

tus txiv  แปลวา สาม ี

tus poj niam แปลวา ภรรยา 

 

 

  

yawm yij  แปลวา พี่เขย/นองเขย 

niam tij   แปลวา พี่สะใภ 

niam tais laus  แปลวา นาหญิงใหญ  

niam tais hluas แปลวา นาหญิงเล็ก 

tus tij laug  แปลวา พี่ชาย 

tus kwv  แปลวา นองชาย 

kwv tij   แปลวา พี่นอง 

npawg   แปลวา ลูกพี่ลูกนอง 

xeeb ntxwv  แปลวา หลาน 

txiv ntxawm  แปลวา อาชาย 

niam ntxawm  แปลวา อาหญิง 

phauj   แปลวา ปา (พี ่สาว/นองสาว 

                                          ของบิดา) 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.5  
ครอบครัว 
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ใบความรูท่ี 16 

 

ช่ือสัตว 

 สัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่คลายมนุษย มีระบบรางกาย มีอวัยวะที่ทำหนาที่เฉพาะ มีความรูสึก และ

เคล่ือนไหวยายท่ีไปไดเอง สัตวแบงเปน 2 ประเภท คือสัตวเล้ียง และสัตวปา  

สัตวเล้ียง หมายถึง สัตวท่ีมนุษยเล้ียงไวเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิต เชน เล้ียงไวเปนอาหาร เล้ียงไว

ใชงาน เล้ียงไวดูเลน สวนสัตวปา หมายถึง สัตวท่ีดำรงชีวิตและอาศัยอยูในปา  

 

ตารางท่ื17 -18  ตัวอยางช่ือสัตวเล้ียงและสัตวปาภาษามง แปลภาษาไทย 

สัตวเล้ียง  สัตวปา 

ภาษามง ภาษาไทย  ภาษามง ภาษาไทย 

miv แมว  tsov เสือ 

dev สุนัข  mos lwj กวาง 

qaib ไก  nab งู 

os เปด  nas neuav, nas กะรอก 

npua หมู  lab ลิง 

yeeb kub , leeb nkaub นกแกว  dais หมี 

nyuj วัว  kab laug sab แมงมุม 

twm ควาย  neuav twm, nag อน 

ntses ปลา  ntshuab แมวน้ำ 

nquab นกพพิราบ  tsov ntxhuav สิงโต 

ntxhw ชาง  puav คางคาว 

nees มา  plas นกฮูก 

tshis แพะ  Twm kum แรด 

yaj แกะ  hma สุนัขจ้ิงจอก 

 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.6  
ชื่อสัตว 
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ใบความรูท่ี 17 

ของใชตาง ๆ  

 ของใช คือ ของท่ีจำเปนตองใชสอยในชีวิตประจำวัน  สามารถอำนวยความสะดวกได  ใชทำงานตาง 

ๆได ชาติพันธุมงมีของใชสวนใหญเหมือนกับคนชาติพันธุอื่น หรือกลุมคนอื่น ๆ แตจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน

ตามภาษามง ดงนี ้
ตารางท่ี 19 ช่ือของใชตาง ๆ ภาษามงแปลภาษาไทย และการใชประโยชน 

ช่ือของใช การใชประโยชน 
ภาษามง ภาษาไทย 

lub tais ถวย,จาน ใชใสอาหาร น้ำ และของกินอื่น ๆ 

diav ชอน ใชตักอาหาร และของกินอื่น ๆ 

lub khob แกว ใชตักน้ำ รองน้ำหรือใสน้ำกิน 

lauj kaub หมอ ใชหุงขาว ทำกับขาว ตมน้ำตมของกินและอื่น ๆ 

tsu หวดขาว ใชหุงขาว นึ่งของกินและอื่น ๆ 

tais kua txob ครก ใชตำน้ำพริก และตำของกินอื่น ๆ 

fwj ขวดน้ำ,กาน้ำ ใชใสน้ำ, ใชตมน้ำ ตมยา  

kos เตาสามขา ใชกอไฟเพื่อทำอาหาร 

qhov cub เตาไฟ ใชกอไฟเพื่อทำอาหาร 

qhov txus เตาไฟใหญ ใชกอไฟเพื่อทำอาหาร, ตมอาหารหมู 

rooj โตะ, เกาอี ้ ใชวางของ วางกับขาว, ใชนั่ง 

thoob ถัง ใชตักน้ำ รองน้ำ ใสของและยกของ 

riam  มีด ใชตัด ห่ัน สับ เหลา ผา ส่ิงของตาง ๆ 

rab txuas พรา ใชตัดหญา ตัดไมและอื่น ๆ 

taus ขวาน ใชผาฟน และตัดไม 

rauj คอน ใชตอกตะปู และทุบส่ิงอื่น ๆ 

txiab กรรไกร ใชตัดส่ิงของตาง ๆ 

tus khaub ruab ไมกวาด ใชกวาดบานและบริเวณอื่น ๆ รอบบาน 

kawm เปอะ, ตะกรา

สะพายหลัง 

ใชแบกขาวของ สัมภาระ เชน พืชผักจากไร ขาวกับขาว มีด พรา 

เวลาไปไร 

khau รองเทา ใชใสเพื่อปองกันเทาจากส่ิงอันตราย 

teeb ไฟฉาย ใชสองใหมีแสงไฟเวลากลางคืน  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.7  
ของใชตาง ๆ 
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ช่ือของใช การใชประโยชน 

ภาษามง ภาษาไทย 

rab hlau จอบ ใชขุดดิน และใชทำไร  

cos ครกกระเด่ือง ใชตำขาวเปลือกใหเปนขาวสาร 

Vas แห ใชจับปลา 

nuv ntses เบ็ดตกปลา ใชตกปลา 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.7  
ของใชตาง ๆ 
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เพลงมง้สากล 
หน่วยการเรียนรู้หลกัที ่4 

จำนวน 3 ชั่วโมง 



 
 

 

 

 

            กระบวนการจัดการเรียนรู เพลงมงสากล                                 ช่ัวโมงท่ี 29 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวารูจักชื่อเพลงและรองเพลงไหนไดบางใหผูเรียนชวยกันตอบแลวเขียนลงบน

กระดานประมาณ 10 เพลง จากนั้นผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมเปน 2 กลุม เพื่อเลนเกม อีเมโลด้ี 

2. ผูสอนใหผูเรียนนั่งในโตะเรียนแตแยกตามกลุม กลุมที่ 1 อยูซาย และกลุมที่ 2 อยูขวา แลวหัน

หลังใหกระดาน จากนั้นผูสอนจึงอธิบายกติกาการเลนเกม ดังนี้ ผูสอนใหแตละกลุมสงคนมา 1 

คน ที่คิดวาสามารถรองเพลงที่อยูบนกระดานไดเยอะที่สุดไปยืนหลังหอง หันหนามาหากระดาน 

สวนผูสอนใหอยูหนาหองใชไมชี้ชื่อเพลงบนกระดาน แลวใหตัวแทนแตละกลุมที่อยูหลังหองรอง

เพลงนั้นซึ่งจะใชแคคำวา อี รองตามเมโลดี้เพลงเทานั้นหามรองเนื้อเพลง และใหเพื่อนในกลุม

ทายวาคือเพลงอะไร โดยที่เมื่อผูสอนชี้ชื่อเพลงแลวคนที่เปนตัวแทนคนไหนรองไดใหยกมือข้ึน

แลวเริ่มรอง ซึ่งกลุมท่ีชาจะไมมีสิทธิ์รองและตอบ แตจะมีเวลาจำกัดแครอบละ 10 วินาทีเทานั้น 

กลุมท่ีรองกอนตองทายใหถูกวาคือเพลงอะไร แตถาทายไมถูกสิทธิ์ในการรองและทายจะเปนของ

อีกกลุมทันที เลนประมาณ 7 หรือ 9 ครั้ง ถากลุมไหนท่ีทายถูเยอะกวาจะเปนกลุมชนะ 

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมท้ังสองกลุม และใหกลุมท่ีแพปรบมือใหกลุมท่ีชนะ 

 

 

          ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนเปดเพลง Nco Txog Hmoob ของ Txawj Pes Vaj & Fishermen's Project ใหผู เรียน

ทุกคนฟง  

2. จากนั้นผูสอนจึงแจกใบความรูที่ 19 เพลงมงสากล ที่มีเนื้อเพลงใหผูเรียนทุกคน ผูสอนอานทีละ

ทอนและใหผูเรียนอานตาม 1 รอบ และใหผูเรียนอานเองอีก 1 รอบ 

3. ผูสอนรองแลวใหผูเรียนรองตาม 1 รอบ จากนั้นจึงเปดเพลงและใหผูเรียนดูเนื้อรองและรองไป

พรอมกับเพลงท่ีเปด ฝกรองประมาณ 2 - 3 รอบ ใหผูเรียนสามารถจำทำนองของเพลงได 

4. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุม เพื่อใหผูเรียนกลับไปซอมดวยกัน โดยสามารถไปหาฟงเพลง

จาก Youtube เพื่อฝกรองได  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาเพลงนี้ช่ือเพลงอะไร ใครเปนคนรอง ใหผูเรียนตอบ  

2. ผูสอนกลาววาในช่ัวโมงถัดไปจะมาถอดความหมายของเพลงนี้อยางละเอียด และมาดูกันวาผูเรียน

รูจักคำไหน และไมรูจักคำไหนบาง   

3. สรุปงานกลุมอีกรอบวาใหผูเรียนแตละกลุมกลับไปฝกซอมรองเพลงใหดี จะรองพรอมกัน จะแบง

ผูหญิง 1 ทอนผูชาย 1 ทอน หรือจะคนละทอน ผูเรียนสามารถออกแบบการแสดงรองเพลงใน

ครัง้นี้อยางไรก็ได โดยจะออกมาแสดงในช่ัวโมงท่ีถัดจากช่ัวโมงถัดไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1. เพลง Nco Txog Hmoob 

2. ใบความรูท่ี 18 เพลงมงสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การให

ความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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               กระบวนการจัดการเรียนรู เพลงมงสากล                               ช่ัวโมงท่ี 30 
 

 

                 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
 

1. ผูสอนนั่งเปนกลุมตามกลุมที่แสดงรองเพลง จากนนั้นจึงแจกกระดาษใหกลุมละ 1 แผน และให

ผูเรียนแตละกลุมดูเนื้อรองและดูวามีคำไหนบางท่ีไมรูจัก หรือไมรูความหมาย แลวจึงเขียนลงใน

กระดาษท่ีผูสอนแจก  

2. เมื่อทุกกลุมเขียนเสร็จแลว ผูสอนจึงใหผูเรียนแตละกลุมสลับกันดูวามีคำไหนบางที่กลุมอื่นไมรู

เหมือนกลุ มตน และคำไหนบางที ่กลุ มอื่นไมรู แตกลุ มตนรู ซ ึ ่งถารู คำไหนใหเขียนอธิบาย

ความหมายของคำนั้นลงไป จากนั้นจึงนำกระดาษไปคืนใหกลุมท่ีเปนเจาของ 

 

      ข้ันสอน 
 

1. ผูสอนใหผูเรียนเอาใบความรูที่ 19 เพลงมงสากล ขึ้นมา จากนั้นจึงเปดเพลงและใหผูเรียนรอง

พรอมกัน 1 รอบ 

2. ผูสอนอานแตละทอนของบทเพลงและลองสุมใหผูเรียนอธิบายวาทอนนี้มีความหมายวาอยางไร 

ผูเรียนเห็นภาพจากเพลงอยางไร จากนั้นผูสอนจึงอธิบายเพิ่มเติมจากที่ผูเรียนอธิบายใหผูเรียน

เห็นภาพและเรื่องราวตางๆ ในเนื้อเพลง จากนั้นจึงอธิบายทอนตอไป 

3. เมื ่อผู สอนอธิบายความหมายเพลงทุกทอนแลว ใหผูเรียนอธิบายความหมายของเพลงรวมๆ  

วา เพลงพูดถึงอะไร ใครเปนคนพูด เห็นภาพวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงอะไรของชนเผามงบาง 

เชน เมื่อกอนอยูบนเขา ไมมีไฟฟาใช ปจจุบันอยูในเมืองและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 

และเมื่อกอนทุกคนอยูดวยกัน แตปจจุบันตางคนตางเลนโทรศัพทของตนเอง เปนตน 

 

     ข้ันสรุป 
 

1. ผูสอนใหแตละกลุมตรวจกระดาษคำศัพทท่ีเขียนตนช่ัวโมงวาเพื่อนเติมใหเราถูกหรือไม และจากท่ี

ผูเรียนอธิบายความหมายแลวใหแตละกลุมเติมความหมายของคำนั้นในกระดาษแลวนำมาสง 

2. ผูสอนถามผูเรียนวาวันนี้ไดเรียนรูอะไรบาง สุมใหผูเรียนตอบทีละคน ประมาณ 5-6 คน 

3. ผูสอนถามผูเรียนแตละกลุมวารองเพลงไดหรือยัง และใหกลับไปซอมใหดี แลวมารองแสดงใน

ช่ัวโมงถัดไป 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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สื่อการเรียนรู 

1. เพลง Nco Txog Hmoob 

2. ใบความรูท่ี 18 เพลงมงสากล 

 

ช้ินงาน 

กระดาษคำศัพท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

กระดาษ

คำศัพท 

คำศัพทในกระดาษ 1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

ความหมายกันแลวเขียนลง

กระดาษ 

 2.ตรวจช้ินงาน 

กระดาษ

คำศัพท 

เกณฑ 

- สามารถเขียนคำศัพท

และอธิบายความหมาย

ได ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

ได แตอธิบาย

ความหมายไดบางสวน 

ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

ได แตอธิบาย

ความหมายไมได ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 
141 



 
 

 

 

 

                  กระบวนการจัดการเรียนรูเพลงมงสากล                               ช่ัวโมงท่ี 31 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองจับกลุมยืนเปนวงกลมตามกลุมท่ีจะแสดงรองเพลง เพื่อเลนเกม

ใครเปนมาเฟย 

2. ผู สอนใหผู เรียนสงตัวแทนกลุ มละ 1 คน มาเพื ่อเปนตำรวจ จากนั ้นจึงใหตำรวจทั้ง 4 คน 

จาก 4 กลุมออกไปอยูนอกหอง แลวจึงใหแตละกลุมปรึกษากันวาจะในกลุมจะใหใครเปนมาเฟย 

1 คน โดยที่หามใหกลุมอื ่นรู โดยเฉพาะตำรวจของกลุมอื ่น  เมื่อเลือกมาเฟยครบทุกกลุ มแลว

ผูสอนจะใหผูเรียนทุกคนมายืนเปนแถวหนากระดานตรงหนาหองโดยเรียงเปนทีละกลุมไปเริ่มจาก 

กลุม 1 ถึงกลุม 4 ซึ่งผูสอนจะแบงเพลงชวงฮุกแรกใหแตละกลุมรองทีละชวง เริ่มจากกลุม 1 ถึง

กลุม 4 โดยท่ีคนท่ีเปนมาเฟยของแตละกลุมใหขยับปากตามแตหามออกเสียง จากนั้นจึงใหตำรวจ

เขามาและไปยืนหนากลุมที่ไมใชกลุมของตัวเอง เพื่อจับมาเฟยของกลุมอื่นใหได (กลุมท่ี 1 ยืน

ตรงหนากลุมท่ี 4 / กลุมท่ี 2 ยืนตรงหนากลุมท่ี 3 / กลุมท่ี 3 ยืนตรงหนากลุมท่ี 2 / กลุมท่ี 4 ยืน

ตรงหนากลุมท่ี 1 ) จากนั้นจึงใหกลุมท่ี 1 เริ่มรองเพลง ตามดวยกลุมท่ี 2, 3, 4, เมื่อรองจบแลวจึง

ใหตำรวจทั้ง 4 คน ชี้วาใครคือมาเฟย เมื ่อเลือกมาเฟยเสร็จแลวจึงใหมาเฟยตัวจริงเฉลยตัว  

และดูวามีใครจับมาเฟยไดบาง เพื่อเปนการทำใหผูเรียนไดวอรมเสียงและละลายพฤติกรรมกอน

จะแสดงการรองเพลงจริง 

 

    ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาพรอมในแสดงรองเพลงใหเพื่อนทุกคนดูหรือยัง แลวจึงใหเวลาใหผูเรียน

เตรียมตัวประมาณ 5-10 นาที  

2. ผูสอนเรียกกลุมแรกออกมาหนาหอง แลวถามวามีรูปแบบการแสดงอยางอยางไร แลวทำไมถึง

เลือกรูปแบบนี้ใหผูไดนำเสนอกลุมตัวเองกอนทำการแสดง  

3. เมื ่อแสดงเสร็จผูสอนจึงใหกลุมอื่นปรบมือให จากนั้นจึงใหกลุมที่ 2 ออกมาแสดงตอโดยถาม

คำถามแบบเดียวกัน 

4. เมื่อแสดงครบทุกกลุมแลวผูสอนจึงกลาวคำช่ืนชมและใหผูเรียนทุกคนปรบมือใหตัวเอง 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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         ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร ใครเปนคนรอง และถามผูเรียนเพิ่มเติมวาจากที่เรียน

เรื่องเพลงมงสากลมาไดเรียนรูอะไรบางใหผูเรียนตอบ 

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมที่ 18 สิ่งที่ไดเรียนรูจากเรื่องเพลงมงสากล ใหผูเรียนทุกคนนำกลับไปทำ

เปนการบาน แลวนำมาสงในช่ัวโมงถัดไป 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 18 ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากเรื่องเพลงมงสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 18 

ส่ิงท่ีไดเรียนรูจาก

เรื่องเพลงมงสากล 

ส่ิงท่ีไดเรียนรูจาก

เรื่องเพลงมงสากล 

1.ใหผูเรียนเขียนส่ิงท่ีได

เรียนรูจากเรื่องเพลงมง

สากล 

 2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 17 เกณฑ 

- สามารถเขียนและ

อธิบายส่ิงท่ีไดเรียนรู

ไดอยางครบถวน ได 

3 คะแนน 

- สามารถเขียนและ

อธิบายส่ิงท่ีไดเรียนรู

ไดบางสวน  

ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนแต

อธิบายส่ิงท่ีไดเรียนรู

ไมได ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

144 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 

145 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เพลงมง้สากล 



 
 

 

 

 

ใบความรูท่ี 18  
 

เพลงมงสากล 

เพลงมงไมไดเปนแคเพลงท่ีแตงข้ึนเพื่อใหเราไดฟงเทานั้น แตยังเปนการบันทึกเรื่องราว ความเปนมา 

วิถีชีวิตตางๆ ของชาติพันธุมงท่ีถายทอดมากับบทเพลงทำใหคนรุนหลังไดรับรูถึงการดำเนินชีวิต ความเปนอยู

ตาง ๆ ในสมัยกอน และอีกอยางท่ีสำคัญคือเปนการบันทึกภาษามงเอาไว เพื่อใหคนรุนหลังไดฟง ไดอานคำบาง

คำท่ีอาจไมไดใชในชีวิตประจำวันแลว ดังเพลงตอไปนี้ 

Nco Txog Hmoob 

Xf. Txawj Pes Vaj & Fishermen's Project 

 

kuv tseem nco txog lub tsev hmoob nyob saum roob 

lub tsev xov xyoob vov nplooj nyob nruab hav zoov 

pog yawg laus laus zaum tsaw ntawm ntug cub 

niam sawv ua tshais thaum tsi tau kaj ntug 

 

xav txog mas ca yuav zoo siab ua luaj 

txawm yog thaum ntawd yuav nyob txomnyem ntsuav 

peb ua si nplawg ntia ntawm txiv lub xub ntiag 

xav txog mas ua rau kuv kuamuag ntws kiag 

 

Yog tias muaj ib hnub      Yog tias kuv tau mus 

Kuv xav rov qab pom       Lub tsev vov nplooj ntoos 

Yog tias muaj ib hnub      Yog tias kuv tau mus 

Kuv xav rov qab pom       Lub tsev vov nplooj nqeeb 

 

Kuv tseem nco txog thaum nplooj xyoob nplooj ntoos zeeg 

nco txog thaum kuv cov plaub hau tseem ntxhee yees 

tsis muaj fais fab tsis muaj nab pas pas 

da dej txia xwb tsis muaj dej kub da 

thaum lo nag cas zoo tsaug zog ua luaj 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงมงสากล 
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peb pw ib txaj ntsawm nkaus ntawm txaj qhuas 

qhov cub qhov txos ncho pa puv lub tsev 

xav txog mas nco lub neej thaum tseem me me 

 

Yog tias muaj ib hnub      Yog tias kuv tau mus 

Kuv xav rov qab pom       Lub tsev vov nplooj ntoos 

Yog tias muaj ib hnub      Yog tias kuv tau mus 

Kuv xav rov qab pom      Lub tsev vov nplooj nqeeb      Ib zaug ntxiv 

 

nimno peb hmoob nqis los nyob nruab moos 

muaj vaj muaj tsev nrog luag nyob hauv plawv nroog 

txhua yim muaj tv thiab muaj tub yees 

muaj internet ua lub neej vam meej 

tus me tub los nrog luag muaj xov tooj 

pw ua ntsais nyia xua nyia lub iphone 

lub neej nimno tsi thooj yav tag los 

xav txog mas ua rau kuv kuamuag ntws nto  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1 
เพลงสากล 
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หน่วยการเรียนรู้หลกัที ่5 

จำนวน 3 ชั่วโมง 

บทสนทนา 



 
 

     

 

 

 

    กระบวนการจัดการเรียนรูการถามทุกข-สุก                                     ช่ัวโมงท่ี 32 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองแลวจับคูหันหนาเขาหากัน จากนั้นใหนั่งลงผูสอนกลาววากอนเขา 

สูบทเรียนในช่ัวโมงนี้ เกม นับเลขทักทาย  

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลน ดังนี้ เกมนี้จะเลนท้ังหมด 5 รอบ โดย  

รอบท่ี 1 ให2คนท่ีคูกันนับเลขสลับกัน โดยคนแรกนับ 1 คนท่ีสองนับ 2 คนแรกนับ 3 คนท่ี

สองนับ 4 นับ สลับกัน 

รอบท่ี 2 เปล่ียนจากนับ 1 พูดวาสวัสดี เลขอื่นนับสลับกันเหมือนเดิม  

รอบท่ี 3 เปล่ียนจากนับ 1 พูดวาสวัสดี นับ 2 พูดวาสวัสดี นับ 3,4 นับเหมือนเดิม 

รอบท่ี 4 เปล่ียนจากนับ 1 พูดวาสวัสดี นับ 2 พูดวาสวัสดี นับ 3 พูดวาสบายดีไหม นับ 4 นับ

เหมือนเดิม 

รอบท่ี 5 เปล่ียนจากนับ 1 พูดวาสวัสดี นับ 2 พูดวาสวัสดี นับ 3 พูดวาสบายดีไหม นับ 4 พูด

วาสบายดี โดยท่ีนับ 1-4 เหมือรอบท่ี 1 อีกครั้ง 

ถาคูไหนท่ีทำผิดระหวางเลนเกมจะถือวาแพ และตองออกจากเกมไป และสุดทายจะดูวาเหลือกี่คู

ท่ีเลนไมผิดเลย  

3. จากนั้นผูสอนกลาวคำช่ืนชมและใหผูท่ีแพปรบมือใหผูชนะท่ีเหลือ 

  

       ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนถามวาเมื่อผูเรียนเจอกับเพื่อน ญาติพี่นอง คนรูจัก หรือคนอื่นท่ีไมรูจัก คำหรือประโยคแรก

ที่ผูเรียนจะพูดเพื่อเริ่มบทสนทนาคืออะไร ใหผูเรียนตอบ จากนั้นผูสอนจึงแจกใบความรูที่ 20 

การทักทาย ถามทุกข-สุขในภาษามง ใหผูเรียนทุกคน และอธิบายวาการทักทาย ถามทุกข-สุขคือ

อะไร มีคำหรือประโยคไหนบางท่ีเปนคำทักทาย และการถามทุกข-สุข 

2. ผูสอนอานคำและประโยค ทักทาย ถามทุกข-สุข ในใบความรูใหผูเรียนฟง 1 รอบ อานและให

ผูเรียนอานตาม 1 รอบ และใหผูเรียนอานเอง 1 รอบ 

 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
การถามทุกข-สุข 
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3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมวาการทักทายนั้นก็จะแตกตางกันไปตามอายุ ฐานะ สถานการณหรือความ

สนิทสนมของคนท่ีเราทักทายและสนทนาดวย เชน การทักทายเพื่อนจะมีคำพูดหรือน้ำเสียงท่ีเปน

กันเอง การทักทายผูใหญหรือคนท่ีเราไมสนิทคุนชินจะตองมีสุภาพและความเคารพ เปนตน 

4. ผูสอนยกตัวอยางการพูดคุยทักทายกันในสถานการณตาง ๆ ใหผูเรียนฟง เพื่อใหผูเรียนเห็นภาพ

และเขาใจมากข้ึน 

 

    ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาการทักทาย ถามทุกข-สุข คืออะไร ยกตัวอยางเชนอะไรบาง  

2. ผูสอนแจกใบกิจกรรมท่ี 19 การทักทาย ถามทุกข-สุข ใหผูเรียนนำกลับไปทำแลวนำมาสงในช่ัว

โดมถัดไป (เติมคำหรือประโยคในบทสนทนาใหถูกตอง) 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 19 การทักทาย ถามทุกข-สุขในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 19 การทักทาย ถามทุกข-สุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 19 

การทักทาย ถาม

ทุกข-สุข 

คำศัพทท่ีเติมในบท

สนทนา 

1.ใหผูเรียนเติมคำศัพทใน

บทสนทนา 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 18 เกณฑ 

- สามารถเขียนคำศัพท

ไดถูกตองท้ังหมด  

ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนคำศัพท

ไดบางสวน  2 คะแนน 

- ไมสามารถเขียน

คำศัพทได ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
การถามทุกข-สุข 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
การถามทุกข-สุข 

153 



 
 

 

 

 

        กระบวนการจัดการเรียนรูการงานและอาชีพตาง ๆ                        ช่ัวโมงท่ี 33 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองและเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง จากนั้นจึงถามผูเรียนวาโตข้ึนอยากทำ

อาชีพอะไร ใหคิดไวในใจ  

2. ผูสอนถามผูเรียนตอวา อยากรูหรือไมวาเพื่อน ๆ อยากทำอาชีพอะไรเมื่อโตข้ึน ถาอยากรูมาถาม

เพื่อนกันดีกวา แลวผูสอนจึงอธิบายการเลนกิจกรรมนี้วา ใหผูเรียนคนแรกถามผูเรียนคนที่ 2  

วาโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรโดยถาไมรูคำศัพทภาษามงใหพูดภาษาไทยไปกอน แลววิ่งไปตอขาง

หลัง จากนั้นใหคนที่ 2 ขยับมาขางหนาแลวตอบวาอยากทำอาชีพอะไร และถามคนที่ 3 ตอ  

แลวจึงวิ่งไปตอขางหลัง วนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบทุกคน ซึ่งระหวางท่ีผูเรียนกำลังพูดอาชพีท่ี

อยากทำในอนาคตใหผูสอนสังเกตหรือจดวาอาชีพไหนบางท่ีผูเรียนไมรูจักคำไหน เพื่อจะไดนำไป

สอนผูเรียนตอไป 

3. เมื่อผูเรียนพูดครบทุกคนแลวจึงสุมถามผูเรียนวาเพื่อนคนไหนอยากทำอาชีพอะไรในอนาคต 

 

 

         ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนแจกใบความรูท่ี 21 การงานและอาชีพตางๆ ในภาษามง ใหผูเรียนทุกคน จากนั้นอธิบายวา 

การงานและอาชีพคืออะไร แลวจึงถามผูเรียนวากิจกรรมที่ผานมาใครตอบอาชีพเปนภาษาไทย

บาง ใหลองดูในตัวอยางอาชีพในใบความรูวามีหรือไม หรือถาไมมีใหยกมือถามผูสอน  

2. ผูสอนอานและสะกดคำศัพทของอาชีพแตละอาชีพท่ีอยูในใบความรู และท่ีผูเรียนถามเพิ่มเติมให

ผูเรียนฟง และใหผูเรียนอาน สะกดตามทีละคำ 1 รอบ และใหผูเรียนอานเอง 1 รอบ 

3. ผูสอนถามผูเรียนวามีอาชีพอื่นนอกเหนือจากท่ีตัวอยางท่ีผูเรียนอยากรูคำศัพทภาษามงอีกหรือไม 

และอธิบายเพิ่มเติมหากผูเรียนอยากรู 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.2 
การงานและอาชีพตาง ๆ 
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4. ผูสอนแจกใบกิจกรรมท่ี 20 อาชีพในอนาคตของฉัน ใหผูเรียนทุกคนใหนำกลับไปทำและนำมาสง

ในช่ัวโมงถัดไป โดยในใบงานจะมีชองวางส่ีเหล่ียมใหผูเรียนวาดรูปตัวเองในอนาคต และใหเขียน

บรรยายสั้นๆ วาทำไมถึงอยากทำอาชีพนี้ จากนั้นใหผูเรียนถายรูปภาพที่ตัวเองวาดแลวนำไป

โพสตใน Facebook พรอมกับพิมพคำบรรยาย แลวในแท็กผูสอนชองแสดงความคิดเห็นเพื่อให

แจงเตือนผูเรียนในปถัดๆไป (ในกรณีท่ีผูเรียนมีความพรอมในดานโทรศัพทและ Facebook) 

 

 

      ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามวาพอแมผูเรียนทำอาชีพอะไร ผูสอนทำอาชีพอะไร ใหผูเรียนตอบ และถามเพิ่มเติมโดย

ที ่ผ ู สอนจะพูดลักษณะหรือหนาที ่ของอาชีพหนึ ่ง แลวใหผ ู  เร ียนตอบวาคืออาชีพอะไร  

อีก 3-4 อาชีพ เพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปคิดอีกครั้งวาอนาคตอยากทำอาชีพอะไรและทำการบานใหเรียบรอย 

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 20 การงานและอาชีพตางๆ ในภาษามง 

 

ช้ินงาน 

1. ใบกิจกรรมท่ี 20  อาชีพในอนาคตของฉัน 

2. โพสตของผูเรียนใน Facebook (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.2 
การงานและอาชีพตาง ๆ 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

ใบกิจกรรมท่ี 20  

อาชีพในอนาคต

ของฉัน 

ภาพและคำบรรยาย 1.ใหผูเรียนวาดภาพและ

บรรยายวาอยากทำอาชีพ

อะไร 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 19 เกณฑ 

- สามารถวาดภาพและ

เขียนบรรยายได

ครบถวน ได 3 คะแนน 

- สามารถวาดภาพและ

เขียนบรรยายได

บางสวน ได 2 คะแนน 

- สามารถวาดภาพแต

เขียนคำบรรยายไมได 

ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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          กระบวนการจัดการเรียนรู                                                     ช่ัวโมงท่ี 34   

 

 

                 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนถามวาใน 1 วันของผูเรียนทำอะไรบางในทุกๆ วัน เริ่มตั้งแตตื่นในตอนเชาจนถึงหลับใน

ตอนกลางคืน ใหผูเรียนตอบแลวเขียนไวกระดาน 

2. ผูสอนขีดเสนตรงยาวบนกระดานแลวเขียนคำวาตื่นกับนอนไวคนละฝง จากนั้นจึงใหผู เรียน

ชวยกันเรียงวาจากกิจกรรมที่ผูเรียนทำในแตละวันที่เขียนไวบนกระดานผูเรียนทำกิจกรรมไหน

กอนหลัง และมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากนี้หรือไม แลวผูสอนจึงเขียนไวตามชวงเวลาบนเสนท่ีขีดไว 

3. ผูสอนกลาวเพิ่มเติมวากิจกรรมท่ีเราทำประจำในทุก ๆ วันเรียกวา กิจวัตรประจำวัน ซึ่งเปนส่ิงท่ี

จะมาเรียนรูในช่ัวโมงนี้ 

 

          ขั้นสอน 

 

1.  ผูสอนแจกใบความรูท่ี 22 กิจวัตรประจำวันภาษามง ใหผูเรียนทุกคน ผูสอนอธิบายวากิจวัตรคือ

อะไร กิจวัตรของแตละคนมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

2.  ผูสอนยกตัวอยางกิจวัตรประจำวันของตนเองใหผูเรียนฟงเพื่อใหผูเรียนเห็นภาพและเขาใจ 

3. ผูสอนแจกใบกิจกรรม 21 เหตุการณประจำวัน กิจวัตรประจำวันของฉัน ใหผูเรียนทุกคนทำโดย

ใหทำเปนลำดับเหตุการณหรือทามไลนกิจวัตรประจำวันใน 1 วัน แลวนำมาสงทายช่ัวโมง 

4. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกันจากนนั้นใหสงตัวแทนออกมาจับฉลาก โดยในฉลากจะมีเลข 1-3 ซึ่งเลข 

1-3 นี้จะเปนหัวขอกิจกรรม ดังนี้ 1 คือ การทักทาย ถามทุกข-สุขในภาษามง  2 การงานและ

อาชีพตางๆ ในภาษามง และ 3 เหตุการณประจำวัน กิจวัตรประจำวัน จากนั้นผูสอนจึงอธิบาย

กิจกรรมนี้วา เมื่อไดหัวขอแลวผูเรียนตองกลับไปทำวีดีโอส้ันๆ เกี่ยวกับหัวขอนั้น เชน การแนะนำ

อาชีพเปนภาษามง การแปลคำทักทายจากภาษาไทยเปนภาษามง การพูดกิจวัตรประจำวันส้ัน

ของตนเอง เปนตน แลวนำไปโพตสในสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook YouTube TikTok) อะไรก็

ได แลวแชรมาในหองแชทของหองกอนเขาเรียนในช่ัวโมงถัดไป 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.3 
เหตุการณประจำวันและกิจวตัรประจำวัน 
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          ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวากิจวัตรประจำวันคืออะไร ของแตละคนแตกตางกันหรือไม และสุมใหผูเรียน

พูดทามไลนกิจวัตรประจำวันประมาณ 4-5 คน 

2. ผูสอนสรุปหนวยการเรียนรูบทสนทนาในภาษามงทั ้ง การทักทาย ถามทุกข-สุขในภาษามง  

การงานและอาชีพตางๆ ในภาษามง และกิจวัตรประจำวันภาษามง ใหผูเรียนฟงอีกครั้ง และถาม

วาผูเรียนมีคำถามจะถามเกี่ยวกับการบานหรือไม  

 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 21 กิจวัตรประจำวันภาษามง 

 

ช้ินงาน 

1. ใบกิจกรรมท่ี 21 เหตุการณประจำวัน กิจวัตรประจำวันของฉัน 

2. ส่ือวีดีโอของผูเรียน 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

1) ใบกิจกรรมท่ี 21 

เหตุการณ

ประจำวันกิจวัตร

ประจำวันของฉัน 

ลำดับเหตุการณ

กิจวัตรประจำวัน 

1.ใหผูเรียนทำลำดับ

เหตุการณกิจวัตร

ประจำวัน 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบกิจกรรมท่ี 20 เกณฑ 

- สามารถเขียนลำดับ

เหตุการณไดครบถวน  

ได 3 คะแนน 

- สามารถเขียนลำดับ

เหตุการณไดบางสวน  

ได 2 คะแนน 

- สามารถเขียนไดแตลำดับ

เหตุการณไมได ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 
 

2) ส่ือวีดีโอ ภาพและเสียง 1.ใหผูเรียนระดม

ความคิดและผลิตส่ือ 

2.ตรวจช้ินงาน 

วีดีโอ เกณฑ 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

ครบถวน มีความคิด

สรางสรรค ได 3 คะแนน 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

บางสวน มีความคิด

สรางสรรค ได 2 คะแนน 

- สามารถทำเนื้อหาส่ือได

ไมครบถวน ไมมีความคิด

สรางสรรค  ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ)  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.3 
เหตุการณประจำวันและกิจวตัรประจำวัน 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

160 



 
 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม

การมีสวนรวมในช้ัน

เรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังใน

การเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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บทสนทนา 
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การทักทาย ถามทุกข-สุขในภาษามง 

การทักทายเปนมารยาทอยางหนึ่งในสังคม โดยปกติเราจะใชคำพูดไมเหมือนกัน หรือแมแตทักทายคน

คนเดียวกัน แตตางเวลากันก็ตองเลือกใชคำพูดใหถูกกับเวลาและกาลเทศะดวยเชนกัน รวมถึงการทักทาย ถาม

ทุกข-สุขของชาติพันธุมงก็เชนกันท่ีจะใชคำพูดแตกตางกันไปตามสถานการณ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 20 คำศัพทและประโยคภาษามงท่ีใชพูดทักทา ความหมายภาษาไทย และสถานการณการท่ีใช 
คำศัพทและประโยคภาษามงท่ีใชพูดทักทาย  

สถานการณการท่ีใช ภาษามง ภาษาไทย 

Nyob zoo สวัสดี คำนี้สวนจะใชเมื่อตองแนะนำตัวเอง หรือใชทักทายกันเมื่อพบกันนอก

บาน 

Tuaj lov? มารึ? คำนี้ทำหนาท่ีเหมือนกับคำวาสวัสดี เปนคำกลาวทักทายของฝายเจา

บานหรือเจาของชุมชนจะเปนคนทักแขกท่ีมาเยือนกอน 

Tuaj os มา คำนี้เปนคำตอบกลับของผูมาเยือนหลังจากท่ีถูกทักทาย 

Mus ho tuaj os มาอีกนะ คำนี้ทำหนาท่ีเหมือนคำวา ลากอน แตไมไดแปลวาจากลา เปนการ

ชวนใหแขกกลับมาอีกครั้ง 

Tuaj thiab lov? มาดวยรึ? คำนี้ใชสำหรับการทักทายเมื่อตองมาพบเจอกันในพื้นท่ีกลางท่ีไมใช

ของใครคนใดคนหนึ่ง 

zoo siab tau sib 

ntsib 

ยินดีท่ีไดพบกัน ประโยคนี้จะใชเมื่อคนสองคนพึ่งรูจักกัน คลายกับประโยคยินดีท่ีได

รูจัก 

puas nyob zoo 

thiab 

สบายดีไหม ประโยคนี้จะใชทักทายถามทุกข-สุข 

Koj mus qhov twg 

los? 

คุณไปไหนมา ประโยคนี้ใชทักทายคนท่ีเจอกันระหวางทาง หรือคนท่ีเดินผานบาน

ของเจาบาน 

kuv mus …….. los 

os. 

ฉันไป.......มานะ ประโยคนี้ใชตอบคำถาม “คุณไปไหนมา” 

koj yuav mus dab 

tsi? 

เธอจะไปไหน ประโยคนี้ใชทักทายคนท่ีกำลังจะไปไหนสักท่ี หรือเจอกันระหวางทาง  

kuv yuav mus…… ฉันจะไป............ ประโยคนี้ใชตอบคำถาม “เธอจะไปไหน” 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
การทักทาย ถามทุกข-สุข 
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koj lub npe hu li 

cas, xeem Hmoob 

dab tsi ? 

คุณช่ืออะไรและแซ

อะไร 

2ประโยคนี้ใชสำหรับถามช่ือและแซ ในกรณีทักทายคนท่ีไมรูจัก 

kuv lub npe hu 

ua………. 

xeem……………. 

ฉันช่ือ........... 

แซ.......... 

2ประโยคนี้ใชตอบช่ือ และแซ 

thov txim os. ขอโทษ คำนี้เปนท่ีใชทักทายเวลาอยากขอความความชวยเหลือกับคนท่ีไมรูจัก 

thov kom tau koob 

hmoov zoo, 

mus zoo koj 

ขอใหโชคดี ประโยคอวยพรใหผูท่ีกำลังจะจากกัน 

sib ntsib dua พบกันใหม ประโยคเมื่อตอการบอกลา 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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ตัวอยางบทสนทนาทักทายกัน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถานการณ การทักทายกันในบาน 

Paj :    Tuaj lov?  

Kaab :  Tuaj os 

Paj :     los tsev cua ma 

Kaab :  ntus no koj nyob li cas lawm xwb os  

           puas nyob zoo thiab ? 

Paj :     nyob zoo thiab ma es koj neb ? 

Kaab :  kuv nyob zoo los ma  

Paj :     koj tuaj no muaj dab tsi os 

Kaab :  tsi muaj dab tsi thiab os tab sis kuv mus  

           tod los es pom koj nyob tsev thiab li los  

           nrog koj hais ib lo lus xwb os 

Paj :     lov zoo ma 

Kaab :  kuv muaj hauj lwm yuav mus ua thiab  

           ces wb mam hais lus dua lwm zaus os 

Paj :     ua li kov los tau os ces mus ho tuaj ov 

Kaab :  awm tuaj tom tsev os 

 

สถานการณ การทักทายคนท่ีไมรูจัก  

ntoo :  nyob zoo os tus muam Koj lub npe hu li  

           cas, xeem Hmoob dab tsi os 

hnub :  nyob zoo os kuv lub npe hu ua hnub  

           xeem vaj es koj neb? hu li cas os 

ntoo :  kuv hu ua ntoo xeem muas os es koj tuaj  

           qhov twg tuaj  

hnub :  kuv tuaj ntawm lub zos kav nteej tuaj os  

            es koj neb? 

ntoo :   kuv los kuv nyob hauv lub zos no xwb os 

hnub :  los zoo siab tau sib ntsib uas tab sis kuv  

           yuav nrawm mus tsev thiab ces wb mam    

           hais lus dua lwm zaus os 

ntoo :   li ko los ma mus zoo koj 

hnub :  awm sib ntsib ntua os 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การงานและอาชีพตาง ๆ ในภาษามง (txoj hauj lwm) 

การงาน และอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการทำงานที่กอใหเกิดผลผลิตและมีรายไดเปน

คาตอบแทนเพื ่อเลี ้ยงตนเองและครอบครัว โดยอาศัยความรู  ทักษะ แรงงาน อุปกรณ เครื ่องมือและ 

วิธีการที่แตกตางกันไป ซึ่งงานอาชีพที่ดีจะตองเปนอาชีพสุจริต ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม และเปนท่ี

ยอมรับในสังคม  

ตารางท่ี 21 ตัวอยางอาชีพตาง ๆ ภาษามง และภาษาไทย 

อาชีพตาง ๆ ภาษามง อาชีพตาง ๆ ภาษาไทย 

xib fwb ครู 

kws kho mob หมอ 

tus nais maum พยาบาล 

cov neeg ua liaj ua teb เกษตรกร 

taib, tub ceev xwm ตำรวจ 

tub rog ทหาร 

muag khoom คาขาย 

tus kws kho hniav zoo nkauj เสริมสวย 

kws lij choj นักกฎหมาย, ทนายความ 

xaws khaub ncaws ตัดเย็บ 

ntaus riam ntaus hlau ตีมีดตีเหล็ก 

tub ua yeeb yam นักแสดง ผูกำกับ 

kws yees duab ชางภาพ 

tub suab paj nruag นักดนตร ี

tub hu nkauj นักรอง 

tub coj xwm นักขาว 

tub ua noj พอครัว,แมครัว 

kws ua ntoo ชางไม ชางเฟอรนิเจอร 

kws hluav taws xob ชางไฟฟา 

kws sau ntawv นักเขียน 

tub tsav dav hlau นักบิน 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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กิจวัตรประจำวันภาษามง 

  กิจวัตรประจำวัน เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือกระทำเปนประจำทุกวันของแตละบุคคล ไมวาจะเปน

ปฏิบัติเพื ่อดูแลตนเอง ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง และอื่น ๆ เชน ตื ่นนอน อาบน้ำ แตงตัว 

ทำกับขาว กินขาว ไปไร กลับบาน ทำกับขาว กินขาว นอน เปนตน  

กิจวัตรของแตละบุคลจะแตกตางกันไปตามชวงวัย ความชอบ งานอดิเรก  และบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง เชน บทบาทหนาท่ีในครอบครัว บทบาทหนาท่ีในโรงเรียน บทบาทหนาท่ีในสังคม เปนตน 

ตารางท่ี 22 คำศัพทหรือประโยคกิจกรรมตาง ๆ ใน กิจวัตรประจำวัน 

คำศัพทหรือประโยคกิจกรรมตาง ๆ 

ภาษามง ภาษาไทย 

ต่ืนนอน Sawv 

แปลงฟน txhuam hniav 

ลางหนา ntxuav ntsej muag 

อาบน้ำ da dej 

กินขาว noj mov 

ทำอาหารเชา ua tshais 

ทำอาหารเท่ียง ua su 

ทำอาหารเย็น ua hmo 

ลางจาน ntxuav tais diav 

ซักผา ntxhua khaub ncaws 

ไปไร mus ua teb 

ไปโรงเรียน mus kawm ntawv 

ไปทำงาน mus ua hauj lwm,  mus ua num 

กลับบาน mus tsev, los tsev 

ออกกำลังกาย kev tawm dag zog 

เลน ua si 

เล้ียงหมู, เล้ียงไก pub npua, pub qaib 

เล้ียงวัว, จูงวัว yug nyuj, cab nyuj 

นอน pw tsaug zog 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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การเขียนกิจวัตรประจำวันของตนเองสามารถทำไดงาย ๆ ดวยเครื่องมือลำดับเหตุการณหรือทามไลน 

โดยการขีดเสน 1 เสน แลวเขียนกิจกรรมเริ่มตนของวันและกิจกรรมสุดทายของวันไวหัวทายคนละฝง เชน ต่ืน

นอน กับเขานอนเปนตน จากนั้นคอยนึกกิจกรรมตั้งแตเชาจนถึงกอนนอนวามีอะไรบาง จะทำกิจกรรมนั้น

ประมาณชวงเวลาไหน ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

 

 

 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  
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หน่วยการเรียนรู้หลกัที ่6 

การปฏิบตั ิ

จำนวน 6 ชั่วโมง 



 
 

  

 

 

 

              กระบวนการจัดการเรียนรู                                                ช่ัวโมงท่ี 35 

 

 

  ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งที่ใหเรียบรอย จากนนั้นจึงเขาแชทกลุมของหองแลวเปดสื่อวีดีโอการนำเสนอ

งานตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียนทุกคูใหทุกคนดู 

2. ผูสอนกลาววามีขาวดีจะบอกกับผูเรียนทุกคนวา เนื้อหาการเรียนการสอนนั้นไดจบลงเมื่อช่ัวโมงท่ี

ผานมาแลวหลังจากเรียนกันมานานเปนเวลากวา 30 กวาสัปดาหมา ซึ่งในช่ัวโมงตอจากนี้จะเปน

การทำกิจกรรมรวมกันเพื่อประเมินการเรียนการสอนในช่ัวโมงนี้ รวมถึงเปนการนำวิชานี้ไปสราง

ประโยชนใหกับชุมชนและชาติพันธุของผูเรียน 

  

       ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุม เพื่อทำรายงานภาษามงในหัวขอท่ีผูสอนกำหนด โดยท่ีผูสอน

จะแจกแบบฟอรมของรายงานเปนภาษามงใหผู เรียน ซึ ่งโครงสรางรายงานจะประกอบดวย 

หนาปก คำนำ สารบัญ เนื ้อหาขอมูล บรรณนุกรม ภาคผนวก ผูสอนอธิบายแตละหัวขอของ

แบบฟอรมใหผูเรียนเขาใจ  

2. ผูสอนใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลากหัวขอรายงานเพื่อไปเก็บขอมูลมาทำรายงาน โดยมี

หัวขอดังนี้ ขอมูลพื้นฐานและประวัติความเปนมาของชุมชน ขอมูลวัฒนธรรมในรอบป พิธีกรรม

งานศพ และพิธีงานแตงงาน ผูสอนอธิบายวาแตละหัวตองเก็บขอมูลอะไรบางทีละหัวขอ ดังนี้  

1) ขอมูลพื้นฐานและประวัติความเปนมาของชุมชน ในสวนของขอมูลพื้นฐานตองเก็บ

จำนวนประชากร หลังคาเรือน ความเชื ่อ/ศาสนาในชุมชนวาสวนใหญนับถืออะไร มี

ท้ังหมดกี่ศาสนา และคนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพอะไร สวนขอมูลประวัติความ

เปนมาของชุมชนใหเก็บวาชุมชนกอตั้งมาประมาณกี่ปแลว คนในชุมชนมาจากไหนบาง 

และเหตุการณที่สำคัญตาง ๆ ของชุมชน เชน มีผูใหญบานคนแรก สรางโรงเรียน สราง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เปนตน 
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2) ขอมูลวัฒนธรรมในรอบป ตองเก็บขอมูลวาใน 1 ป มีพิธีกรรมและประเพณีอะไรบางท่ีทำ

ประจำทุก ๆ ป แตละพิธีกรรมทำประมาณชวงเดือนไหน รวมถึงเก็บรายละเอียดเก็บ

ขอมูลรายละเอียดคราวๆ ของแตละพิธีกรรม/ประเพณีนั้น เชน ชื่อพิธีกรรม/ประเพณี 

ใครเปนคนทำ ทำเพื่ออะไร ระหวาทำมีขอหามหรือไม และขั้นตอนการทำคราวๆ เปน

ตน    

3) พิธีกรรมงานศพ เก็บขอมูลขั้นตอนในพิธีงานศพแตละขั้นตอนวาทำอะไร ทำเพื่ออะไร 

รวมถึงขอหามหรือความเชื่อตางๆ ตำแหนงตางๆ และการขอคนมาทำงานตำแหนงนั้น  

ต้ังแตวันท่ีตายจนถึงวันท่ีมีพิธีปลอยวิญญาณ 

4) พิธีงานแตงงาน ตองเก็บขอมูลข้ันตอนในพิธีงานแตงงานแตละข้ันตอนวาทำอะไร ทำเพื่อ

อะไร รวมถึงขอหามหรือความเชื่อตางๆ ระหวาพิธีงานแตงงาน ตั้งแตคืนแรกที่แตงงาน 

ตอนไปเยี่ยมแมยาย และพิธีงานแตง 

3. ผูสอนแจกคูมือการใชเครื่องมือเก็บขอมูลใหผูเรียน แลวนำเครื่องมือเก็บขอมูล แผนที่ชุมชน 

ปฏิทินวัฒนธรรม และลำดับเหตุการณ ใหผูเรียนดูและอธิบายใหผูเรียนฟงวาแตละเครื่องมือมี

องคประกอบอะไรบาง ใชเก็บขอมูลอะไร สอนวิธีการใชเครื่องมือแตละตัวอยางละเอียด พรอมกับ

ใหผูเรียนดูตัวอยาง และจึงอธิบายเพิ่มเติมวาขอมูลแตละอยางใชเครื่องมืออะไร (แผนท่ีชุมชนใช

กับขอมูลพื้นฐานของชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรมใชกับวัฒนธรรมในรอบป และลำดับเหตุการณใชกับ

ประวัติความเปนมาของชุมชน พิธีกรรมงานศพ และ พิธีงานแตงงาน) 

4. ผูสอนช้ีแจงเรื่องเวลาการทำรายงาน ด้ังนี้ ในช่ัวโมงนี้จะเปนการแบงกลุม ช้ีแจงรายละเอียดของ

การทำรายงาน ในชั่วโมงถัดไปหรือชั่วโมงที่ 2 ใหผู เรียนเขาเรียนตามปกติเพื่อรายงานความ

คืบหนาของรายงานกอนแลวผูสอนจะพาเขาชุมชนโดยท่ีผูสอนจะนัดผูเฒาผูแกหรือผูรูในหมูบาน

ไวแลวพาผูเรียนไปสัมภาษณพูดคุยเพื่อเก็บขอมูล ชั ่วโมงท่ี3 ใหผู เรียนเขาหองเรียนเพื่อมา

รายงานความคืบหนาของรายงานกอนจะแยกยายกันไปเก็บขอมูลในสวนท่ีเหลือกันเอง ช่ัวโมงท่ี 

4 ใหผูเรียนเขาหองเรียนตามปกติเพื่อรวบรวม เรียบเรียงและสรุปขอมูลท่ีได และช่ัวโมงท่ี 5 จะ

เปนการนำเสนอรายงานของแตละกลุม 

5. ผูสอนกลาวสรุปช้ินงานท่ีตองสงดังนี้ มี 2 ช้ินงานท่ีตองสง คือ หนึ่งเลมรายงานท่ีมีเนื้อหาครบถวน

ตามโครงสราง สองสื่อจากเครื่องมือการเก็บขอมูล คือกลุมที่ 1 ตองมีแผนที่ชุมชน และลำดับ

เหตุการณ กลุมท่ี 2 ตองมีปฏิทินวัฒนธรรม กลุมท่ี 3 และ 4  ตองมีลำดับเหตุการณ 

6. ผูสอนอธิบายการทำแผนการดำเนินงานวาตองทำอยางไร แบงหนาท่ีกันอยางไรแลวจึงใหผูเรียน

กลับไปวางแผนการดำเนินงานของกลุมตัวเอง เพื่อมานำเสนอความคืบหนาในช่ัวโมงถัดไปกอนจะ

เขาพื้นท่ีเก็บขอมูล 
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    ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนวาเครื่องมือในการเก็บขอมูลแตละอยางใชกับการเก็บขอมูลอะไร ในช่ัวโมงถัดไป

ตองรายงานอะไรกอนเขาพื้นท่ีจริง ใหผูเรียนตอบเพื่อเปนการทบทวน 

2. ผูสอนถามวามีขอสงสัยหรือคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานอีกหรือไม และกลาวเพิ่มเติมวา

การเก็บขอมูลไมจำเปนตองเก็บเฉพาะในชั่วโมงเรียนเทานั้น ผูเรียนสามารถเก็บขอมูลไดทุกเมื่อ 

เชน ถามพอ แม ปู ยา ตา ยาย ของตัวเองเมื่อมีโอกาส และระหวางการทำรายงานหากมีขอสงสัย

อะไรใหมาปรึกษาผูสอนไดเสมอ 

 

 

สื่อการเรียนรู 

1.  ส่ือวีดีโอการนำเสนองาน 

2. แบบฟอรมของรายงานภาษามง 

3. แบบฟอรมแผนการดำเนินงานและรายงานความคืบหนา 

4. คูมือการใชเครื่องมือเก็บขอมูล 

5. แผนท่ีชุมชน  

6. ปฏิทินวัฒนธรรม  

7. ลำดับเหตุการณ 

 

ช้ินงาน 

แผนการดำเนินงานของแตละกลุม 
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การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

แผนการดำเนินงาน

ของแตละกลุม 

แผนการดำเนินงาน 1.ใหผูเรียนชวยกันวาง

แผนการดำเนินงาน 

2.ตรวจช้ินงาน 

แผนการ

ดำเนินงาน 

เกณฑ 

- สามารถวางแผนได

ครบถวนทุกหนาท่ีและ

ทุกคน ได 3 คะแนน 

- สามารถวางแผนให 

ทุกคนไดแตขาดบาง

หนาท่ี ได 2 คะแนน 

- สามารถวางแผนไดแต

ขาดหลายคน และหลาย

หนาท่ี ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
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           กระบวนการจัดการเรียนรู                                                ช่ัวโมงท่ี 36-37 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งท่ีใหเรียบรอย จากนั้นตีชองบนกระดานเปน 6 ชองแลวเขียนบนหัวแตละชอง

วา ผูรูดานขอมูลพื้นฐานของชุมชน ผูรูดานประวัติความเปนมาของชุมชน ผูรูดานวัฒนธรรมใน

รอบป ผูรูดานพิธีกรรมงานศพ และผูรูดานพิธีงานแตงงาน แลวใหผูเรียนออกมาเขียนชื่อหรือ

ตำแหนงของบุคคลท่ีผูเรียนคิดวานาจะเปนผูรูในแตละดานได โดยในแตละชองจะเขียนกี่ช่ือก็ได 

หรือจะเขียนช่ือซ้ำกันก็ได เพื่อทดสอบวาผูเรียนรูจักผูรูในชุมชนหรือไม 

2. ผูสอนสรุปใหผูเรียนฟงวาผูรูแตละดานมีใครบาง ท้ังท่ีมีช่ือบนกระดานและไมมี 

 

 

    ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมานำเสนอแผนการดำเนินงานและบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมแตละ

กลุม โดยใหผูเรียนออกไปทุกคนและนำเสนอวาตัวเองทำหนาท่ีอะไร 

2. ผูสอนพาผูเรียนไปยังสถานท่ีท่ีนัดผูรูไว 

3. ผูสอนคอยดูแลและใหคำปรึกษากับผูเรียนระหวางการเก็บขอมูล 

 

 

      ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนถามแตละกลุมวาวันนี้ไดขอมูลอะไรบาง ไดตามท่ีกำหนดไวในแผนหรือไม 

2. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปเรียบเรียงขอมูลท่ีเก็บไดในช่ัวโมงนี้ วาขอมูลท่ีไดแลวมีอะไรบางและขอมูล

ท่ีตองเก็บเพิ่มมีอะไรบาง ซึ่งระหวางนี้ไปจนถึงช่ัวโมงถัดไปผูเรียนสามารถเก็บขอมูลไดเรื่อย 

3. ในชั่วโมงถัดไปใหเขียนรายงานความคืบหนานำมาสงตนชั่วโมงกอนแยกยายเขาชุมชนไปเก็บ

ขอมูลสวนที่เหลือ โดยในรายงานความคืบหนาประกอบดวยชื่อกลุม ขอมูลที่ไดแลวและขอมูลท่ี

ตองเก็บเพิ่ม 
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ช้ินงาน 

รายงานความคืบหนาของแตละกลุม 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน  แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

รายงานความ

คืบหนาของแตละ

กลุม 

การรายงาน 1.ใหผูเรียนออกมารายงาน

หนาหอง 

2.ตรวจช้ินงาน 

รายงานความ

คืบหนา 

เกณฑ 

- สามารถรายงาน

ความคืบหนาของงาน

ไดทุกสวน ได 3 

คะแนน 

- สามารถรายงานความ

คืบหนาไดบางสวนเกิน 

60% ได 2 คะแนน 

- สามารถรายงานความ

คืบหนาไดบางสวน

50% ลงมา ได 1 

คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ

คนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 

การปฏิบัต ิ

177 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 
การปฏิบัต ิ

178 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            กระบวนการจัดการเรียนรู                                                 ช่ัวโมงท่ี 38 

 

 

                ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมาหนาหองแลวนั่งเปนวงกลม 2 วง ผูชาย 1 วงและผูหญิง 1 วง จากนั้นให

ผูเรียนทุกคนนั่งลง 

2. ผูสอนกลาววากอนจะเขาสูบทเรียนในชั่วโมงนี้มาทำกิจกรรมที่ทำใหผู เรียนผอนคลายกันกอน 

เนื่องจากในช่ัวโมงท่ีผานมาผูเรียนตองทำงานเก็บขอมูลอยางหนัก 

3. ผูสอนถามผูเรียนวาเหนื่อยหรือไม การเก็บขอมูลยากหรือไม จากนั้นจึงใหผูเรียนยื่นมือมาจับไหล

เพื่อน แลวพูดวา “ฉันจะนวดใหเธอเอง” และใหผูเรียนพูดตาม แลวจึงใหผูเรียนเริ่มนวดโดยเริ่ม

จากนวดที่ไหล 1 นาที ใชมือสับหลังเพื่อนอีก 1 นาที กลับหลังหันแลวนวดใหเพื่อนนวดที่ไหล  

1 นาที ใชมือสับหลังเพื่อนอีก 1 นาที เพื่อทำใหผูเรียนผอนคลายกอนเรียน 
 

 

    ข้ันสอน 
 

1. ผูสอนถามวาไดขอมูลครบกันทุกกลุมแลวใชหรือไม แลวจึงใหผูเรียนรายงานความคืบหนาของงาน

กลุมตัวเอง 

2. ผูสอนแจกกระดาษฟริปชารทใหใหผูเรียนกลุมละ 5 แผน ปากกาเคมีกลุมละ 3 แทง และสีกลุม

ละ 1 กลอง เพื่อใหผู เรียนทำสื่อของแตละกลุม โดยดูจากตัวอยางและคูมือเครื่องมือการเก็บ

ขอมูล 

3. ผูสอนใหผูเรียนนั่งตามกลุมของตนเอง เพื่อแบงหนาที่กันทำรายงานและทำสื่อของกลุมตัวเอง 

โดยผูสอนตองคอยดู และใหคำแนะนำแกผูเรียนและตอบคำถามของผูเรียนเมื่อผูเรียนไมเขาใจ  

 

    ข้ันสรุป 
 

ผูสอนถามผูเรียนวาทำงานกันเสร็จแลวหรือยัง ถาเสร็จแลวใหกลับไปทบทวนดูอีกรอบ สวนถายัง

ไมเสร็จใหกลับไปทำใหเรียบรอยพรอมกับเตรียมตัวนำเสนอวาแตละกลุมเก็บขอมูลอะไรบาง

นำมาเลาใหเพื่อนๆ กลุมอื่นฟง โดยนำเสนอจากส่ือท่ีแตละกลุมทำ พรอมกับสงรายงาน 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 

การปฏิบัต ิ

179 



 
 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู 

1. คูมือการใชเครื่องมือเก็บขอมูล 

2. แผนท่ีชุมชน  

3. ปฏิทินวัฒนธรรม  

4. และลำดับเหตุการณ 

 

ช้ินงาน 

รายงานความคืบหนาของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 

การปฏิบัต ิ

180 



 
 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

รายงานความ

คืบหนาของ

แตละกลุม 

การรายงาน 1.ใหผูเรียนออกมารายงาน

หนาหอง 

2.ตรวจช้ินงาน 

รายงานความ

คืบหนา 

เกณฑ 

- สามารถรายงานความ

คืบหนาของงานไดทุก

สวน ได 3 คะแนน 

- สามารถรายงานความ

คืบหนาไดบางสวนเกิน 

60% ได 2 คะแนน 

- สามารถรายงานความ

คืบหนาไดบางสวน 50%

ลงมา ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ

จดบันทึก ความต้ังในการ

เรียน การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 
การปฏิบัต ิ

181 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

  

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 
การฏิบัต ิ

182 



 
 

  

 

 

 

            กระบวนการจัดการเรียนรู                                                  ช่ัวโมงท่ี 39 

 

 

 

               ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

1. ผูสอนกลาววาใหผูเรียนลืมเรื่องที่จะนำเสนองานในชั่วโมงนี้แลวมาเลนเกมกันกอน ซึ่งเกมที่จะ

เลนคือเกม นับเลขไมซ้ำ 

2. ผูสอนอธิบายกติกาการเลนเกมดังนี้ ผูเรียนตองนับเลขใหครบทุกคน โดยท่ีผูสอนจะใหผูเรียนทุก

คนหลับตา แลวใหนับเลขตามจำนวนสมาชิกในหองและตองนับทุกคนแตหามนับตามเลขท่ี  

ทุกคนตองชวยกันนับโดยหามพูดซ้ำหรือพรอมกัน และหามตกลงกันวาใครจะนับกอนหลัง เมื่อ

ผูสอนพูดวาเริ่มใหใครก็ไดนับเลข 1 แตถามี 2 คนนับ 1 พรอมกัน ใหนับใหมจนกวาจะครบและ

ไมซ้ำกัน (เวลาการเลนเกมใหผูสอนดูตามความเหมาะสม) 

3. ผูสอนใหผูเรียนลืมตาพรอมกับใหเตรียมนำเสนองาน 

 
 

 

    ข้ันสอน 
 

1. ผูสอนใหผูเรียนออกมานำเสนองานทีละกลุม โดยตองออกไปนำเสนอทุกคนแนะนำวากลุ มได

หัวขออะไร สมาชิกในกลุมช่ืออะไรบางทำหนาท่ีอะไร เลาวิธีการดำเนินงานคลาวๆ และนำเสนอ

ขอมูลของกลุมตัวเองท่ีไปเก็บมาใหเพื่อทุกคนฟง  

2. หลังการนำเสนอของแตละกลุมผูสอนใหผูเรียนที่ฟงอีก 3 กลุม ตั้งคำถามกลุมละ 1 คำถาม เพื่อ

กระตุนใหผูเรียนต้ังใจฟง 

3. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมผูเรียนทุกกลุม ทุกคนท่ีต้ังใจทำงานท้ังเก็บขอมูลรวบรวมเรียบเรียงขอมูล ทำ

รายงานและทำส่ือ และใหผูเรียนทุกคนปรบมือใหตัวเอง 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 
การปฏิบัต ิ

183 



 
 

 

 

 

     ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนแจกกระดาษโพสตอิทคนละ 2 แผนแผนละสี และใหผูเรียนเขียนวาสิ่งที่ไดเรียนรูจากการ

เรียนวิชานนี้มีอะไรบางไวในการดาษสีหนึ่ง และอีกสีหนึ่งใหเขียนหัวขอเรื่องหรือหนวยการเรียนรู

ที่ชอบที่สุดและไมชอบที่สุด ใหเวลาประมาณ 5-10 นาทีในการเขียนแลวนำมาหยอดใสกลองท่ี

ผูสอนเตรียมไว เพื่อเปนการประเมินกิจกรรม และการเรียนการสอนรายวิชานี ้

2. ผูสอนกลาวคำช่ืนชมและขอบคุณผูเรียนทุกคนท่ีต้ังเรียนมามาตลอด 

 

ช้ินงาน 

1. เลมรายงานของแตละกลุม 

2. ส่ือแผนท่ีชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรม และลำดับเหตุการณของแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู: หลักสูตรภาษามงข้ันพื้นฐาน  

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 6 
การปฏิบัต ิ

184 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

1) เลมรายงาน

ของแตละกลุม 

เนื้อหารายงาย 1.ใหผูเรียนชวยกันทำ

รายงาน 

2.ตรวจช้ินงาน 

เลมรายงาน เกณฑ 

- สามารถทำรายงานได

ครบทุกประเด็นและหัวขอ 

ได 3 คะแนน 

- สามารถทำรายงานไดทุก

หัวขอแตขาดบางประเด็น 

ได 2 คะแนน 

- สามารถทำรายงานไดแต

ขาดบางหัวขอและบาง

ประเด็น ได 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ) 

2) ส่ือแผนท่ี

ชุมชน ปฏิทิน

วัฒนธรรม และ

ลำดับเหตุการณ

ของแตละกลุม 

ภาพแผนท่ีชุมชน 

ปฏิทินวัฒนธรรม 

และลำดับ

เหตุการณ 

1.ใหผูเรียนชวยกันทำ

ส่ือ 

2.ตรวจช้ินงาน 

- แผนท่ีชุมชน - 

ปฏิทินวัฒนธรรม  

- ลำดับเหตุการณ 

เกณฑ 

- สามารถทำส่ือไดครบทุก

องคประกอบ และเนื้อหา

ครบถวน  ได 3 คะแนน 

- สามารถทำส่ือไดครบทุก

องคประกอบแตขาด

เนื้อหาบางประเด็น หรือ

เนื้อหาครบทุกประเด็นแต

ขาดบางองคประกอบ  

ได 2 คะแนน 

- สามารถทำส่ือไดแตขาด

บางองคประกอบ และขาด

เนื้อหาบางประเด็น  

ได 1 คะแนน 
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ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

 แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การให

ความรวมมือกับเพื่อน

และผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
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           กระบวนการจัดการเรียนรู                                                   ช่ัวโมงท่ี 40 

 

 

   ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

ผูสอนใหผูเรียนทองพยัญชนะ สระ และตัวอักษรกำกับเสียงพรอมกันทุกคน 1 รอบ เพื่อเปนการ

ทบทวนและเตรียมพรอมกอนเขาสอบ 

 

     ข้ันสอน 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งที ่ใหเรียบรอย แจกขอสอบและกระดาษคำตอบใหผูเรียนทุกคน และชี้แจง

รายละเอียดของขอสอบใหผูเรียนทุกคนเขาใจ 

2. ผูสอนใหผูเรียนเริ่มทำขอสอบ และคอยบอกเวลาเปนชวง ๆ พรอมกับคุมสอบจนกวาจะหมดเวลา

สอบ 

3. ผูสอนใหผูเรียนนำขอสอบและกระดาษคำตอบมาสงเมื่อทำเสร็จแลว แลวใหออกไปรอหนาหอง

โดยไมสงเสียงดัง และเก็บขอสอบ กระดาษคำตอบเมื่อหมดเวลาทำขอสอบ 

 

      ข้ันสรุป 

 

ผูสอนใหผูเรียนกลับเขามาในหองและนั่งท่ีใหเรียบรอย และกลาวคำช่ืนชมและขอบคุณผูเรียนทุก

คนท่ีต้ังเรียนมามาตลอด 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ขอสอบ 

2. กระดาษคำตอบ 

 

ช้ินงาน 

กระดาษคำตอบ 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน   แหลงขอมูล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

กระดาษคำตอบ      คำตอบ 1.ใหผูเรียนทำ

ขอสอบ 

2.ตรวจช้ินงาน 

กระดาษคำตอบ เกณฑ 

- ทดสอบการอาน 5 ขอ ขอ

ละ 10 คะแนน รวม 50 

คะแนน 

- ทดสอบการเขียน 5 ขอ ขอ

ละ 10 คะแนน รวม 50 

คะแนน 

- ขอสอบปรนัย 5 ขอ ขอละ 

12 คะแนน รวม 60 คะแนน 

- ขอสอบอัตนัย 5 ขอ ขอละ

20คะแนน รวม 100 คะแนน 

รวม 260 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 170  ผาน

เกณฑ) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

เปนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม

การมีสวนรวมใน

ช้ันเรียน เพื่อวัด

และจดบันทึก 

ความต้ังในการ

เรียน การตอบ

คำถาม การให

ความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอน

ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมนิ 

   .........................../............................../............... 

 

เกณฑการใหคะแนน  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
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