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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลาวเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
ข้อมูลทั่วไป
มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People Democratic
Republic) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบก และทางน้้าถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการ
ต่างๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทย และการก้าหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็น
แหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานส้ารอง และแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่
สาม ที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ
(Land Bridge หรือ Land Link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่
สามในอนุภูมิภาค มีพื้นที่ 236,800 ตารางเมตร เมืองหลวง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากร 6 ล้าน
คน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 75 % และอื่นๆ 25 % วันชาติ คือ วันที่ 2
ธันวาคม วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2493
ลักษณะภูมิอากาศของลาวคล้ายกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ฤดูหนาวมี
อากาศหนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และทางตอนกลางของประเทศเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ
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ສາທາລະນະລັ ດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົ ນລາວ
ລາວເປັນສະມາຊິກອາຊ່ ຽນ ເມ່ ອວັ ນທ່ 23 ກໍລະກົ ດ 2540
ຂໍໍ້ມູ ນທົ່ ວໄປ
ມີຊື່ ເປັນທາງການວື່ າ ສາທາລະນະລັ ດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົ ນ
ລາວ ເປັນປະເທດເພື່ ອນບ້ ານທື່ີ ມີຄວາມໃກ້ ຊິດກັ ບໄທທັ້ ງໃນເຊິງປິ
ຫວັ ດສາດທີື່ຕັ້ ງທາງພູ ມິສາດ ເຊື່ ອຊາດສາດສະນາ ພາສາ ແລະ
ວັ ດທະນະທາ ມີເຂດແດນຕິດຕື່ ໄທທັ້ ງທາງບົ ກແລະທາງນ້ າຖຶງ 1,810
ກິໂລແມັດພັ ດທະນາການຕື່ າງໆ ໃນລາວຈຶງສົື່ ງຜົ ນກະທົ ບຕື່ ໄທແລະ
ການກາຫນົ ດນະໂຍບາຍຂອງໄທພູ ມິພາກຢື່ າງຫລີກລ້ ຽງບື່ ໄດ້ ເປັນ
ແຫລື່ ງປ້ ອນວັ ດຖຸດິບ ແຫລື່ ງພະລັ ງສາລອງ ແລະແຫລື່ ງລົ ງທຶນຂອງ
ໄທ ເພື່ ອການຜະລິດສິນຄ້ າສົື່ ງອອກໄປຍັ ງປະເທດທື່ີ ສາມ ທື່ີ ໃຫ້ ສິດທິ
ພິເສດທື່ີ ໃຫ້ ທາງການຄ້ າແກື່ ລາວ ເປັນປະເທດທື່ີ ບື່ ມີທາງອອກທາງ
ທະເລ ແຕື່ ສາມາດເປັນຈຸດເຊື່ ອມຕື່ ດ້ ານການຄະມະນາຄົ ມຂົ ນສົື່ ງ
ແລະການສົື່ ງອອກສິນຄ້ າຂອງໄທໄປຍັ ງປະເທດທື່ີ ສາມໃນອະນຸ ພູ ມິ
ພາກໄດ້ ມີພ້ ນທື່ີ 236,800 ຕາລາງກິໂລແມັດ ເມອງຫລວງຄ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ມີປະຊາກອນ 6 ລ້ ານຄົ ນ ໃຊ້ ພາສາລາວເປັນ
ພາສາລາດຊະການ ປະຊາຊົ ນນັ ບຖສາດສະຫນາພຸ ດ 75% ແລະອື່ ນໆ
25 % ວັ ນຊາດຄວັ ນທື່ີ 2 ທັ ນວາ ວັ ນສະຖາປະນາຄວາມສາພັ ນທາງ
ການທູ ດກັ ບໄທ ຄວັ ນທີື່ 19 ທັ ນວາ 2493
ລັ ກສະນະພູ ມິອາກາດຂອງລາວຄກັ ບກັ ບພາກເຫນອແລະພາກ
ອີສານຂອງໄທ ແຕື່ ລະດູ ຫນາວຈະມີອາກາດຫນາວຫລາຍກວື່ າ ພ້ ນທື່ີ
ທາງພາກໃຕ້ ແລະຕອນກາງຂອງປະເທດເປັນບລິເວນທີື່ມີຝົ ນຕົ ກ
ຊຸກຫລາຍກວື່ າພາກເຫນອ

หลักสูตรอาเซียนศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาลาว)
ความนา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดบทบาทการดาเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญใน
การขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามา
รองรับตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและจัดทาแผนการศึกษา (ASEAN, 2552)
ต่อมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยกาหนดให้สาขา
การศึกษาตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในปี
2558
เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้
จัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาลาว) โดยโรงเรียนนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเนื่องจาก
ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพื่อใช้ภาษา
เวียดนามในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาต่อ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรมขนบประเพณี มีเจตคติต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว)
วิสัยทัศน์
หลักสูตรอาเซียนศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาลาว) มุ่งพัฒนา ผู้เรียนทุกคนให้มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น นาเสนอข้อมูลและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม มีความพร้อมในการ
ปรับตัวและการอยู่รวมกันในภูมิภาคหรือโลกอย่างเท่าทันและเท่าเทียม
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หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
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2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและการใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบท
และจุดเน้นของตนเอง
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โครงสร้างเวลาเรียน
โรงเรียน...................................................ได้กาหนดกรอบเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ป.1

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
200 200 200 160 160 160
2. คณิตศาสตร์
200 200 200 160 160 160
3. วิทยาศาสตร์
120 120 120 120 120 120
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(120) (120) (120) (120) (120) (120)
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
80
80
80
80
80
80
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
40
40
40
40
40
40
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
80
80
80
6. ศิลปะ
80
80
80
80
80
80
7. การงานอาชีพและ
80
80
80
80
80
80
เทคโนโลยี
40
40
40
40
40
40
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
80
80
80
80
80
80
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
รายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม
1. โลกศึกษา (รายวิชาอาเซียนศึกษา)
2. ภาษาลาว
รวมเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
- กิจกรรมชมรม/ชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

30
(80)
40
40
10

30
(80)
40
40
10

30
(80)
40
40
10

80
30
(80)
40
40
10

30
(80)
40
40
10

30
(80)
40
40
10

120
1,200
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ต 11201(ภาษาลาว)
ระดับชั้นประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศึกษาคาทักทาย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แม่สะกด ศึกษาคาสั่ง คาขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
การอ่านออกเสียง คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว การประสมคาและบทพูดเข้าจังหวะ และการสะกดคา ตาม
หลักการอ่านออกเสียง ศึกษาคาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม การเลือกหรือระบุภาพให้ตรงกับความหมายของคา
กลุ่มคาและประโยคเดี่ยว เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการ การตอบคาถามจากการฟังประโยคสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ การพูดโต้ตอบ
ด้วย คาตอบสั้น ๆ ง่าย ๆ การสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่การกล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การ
ใช้ประโยคหรือข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง การใช้คาสั่ง คาขอร้องง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษาและประโยคที่ใช้บอกความต้องการหรือการพูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเองและ
เรื่องใกล้ตัว คา และประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ คาและ
ประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว คา กลุ่มคาที่มีความหมาย
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ และสิ่งของ การพูดและทาท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา คาศัพท์เกี่ยว กับเทศกาลวันสาคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยค
ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย การค้นคว้า การรวบรวม และการนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
การใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้น และการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ
บอกชื่อตนเองและชื่อผู้อื่นได้ ปฏิบัติตามคาสั่งและออกคาสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ อ่านออกเสียง
และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คาขอร้องง่ายๆ และบอกความต้องการง่ายๆ ของ
ตนเอง พูดขอร้องและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คา ตามประเภทของบุคคลและสิ่งของ ตามที่ฟัง หรืออ่าน ทาท่าประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งาน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคาและประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง/
พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความสาคัญของการเรียนภาษาเวียดนาม
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความเป็นไทย ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาลาวเบื้องต้น เรียนรู้และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
วรรณยุกต์ ตัวอักษร พยัญชนะ สระ การผสมคา การออกเสียงสะกดคา
2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจความหมายของคาศัพท์ คา กลุ่มคา ประโยค
และสานวนภาษาง่าย ๆ เกี่ยวกับภาษาลาวที่ใช้เกี่ยวกับตนเอง คนอื่น เรื่องใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ
3. มีความรู้ ความเข้าใจภาษาในการฟัง/พูดมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์
เกี่ยว กับเทศกาลวันสาคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม หรือสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้น ใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ
4. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
5. เห็นความสาคัญของการเรียนภาษาลาว เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักความ
เป็นไทย ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาภาษาลาว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
1. ตัวเรา
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

ฟังเสียง พูดอ่าน
เขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ การออก

การฟัง พูด อ่าน เขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และการออกเสียงคา กลุ่มคา
และประโยค

เสียงคา กลุม่ คาและ
ประโยค ภาษาลาวได้

2.

โรงเรียนของเรา

3. วัน เวลา จานวน

4. โลกกว้างกับปาก
ท้อง

ถูกต้อง
ฟัง พูด อ่าน เขียนคา
กลุ่มคา ประโยค
ข้อความ บทสนทนา
หรือนิทานง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง
ฟัง พูด อ่านและ
เขียนจานวน วัน
เวลาจากนาฬิกา
ปฏิทินที่กาหนดได้

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคและข้อความ
เกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว และสถานที่
สาคัญของประเทศ
ลาวได้ถูกต้อง
5. ฮีตสิบสอง นิทาน ฟัง พูด อ่าน และ
พื้นบ้าน เพลงและ เขียน รู้และเข้าใจใน
เกม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของลาว
ผ่านเพลงและ
การละเล่น
รวมตลอดปี

ฟัง พูด อ่าน เขียนคา กลุ่มคา
ประโยค ข้อความ บทสนทนา
หรือนิทานง่ายๆ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนจานวน
วัน เวลาตามเข็มนาฬิกาใน
ภาษาลาวเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสื่อสารทางภาษาที่ดี
ฟัง พูด อ่าน เขียนประโยค
และข้อความ เกี่ยวกับตนเอง
เรื่องใกล้ตัว และสถานที่
สาคัญของประเทศลาว
ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ลาวผ่านเพลงและการละเล่น

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10

10

5

10

5

40

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ล 10201
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
จานวน 10 ชั่วโมง
เรื่อง คาทักทาย คาที่ใช้ในห้องเรียน
เวลา 1 ชั่วโมง
******************************************************************************
1. สาระสาคัญ
การทักทายเป็นมารยาททางสังคมที่ต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เจ้าของภาษา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. กล่าวทักทายได้
2. บอกชื่อตนเองและถามชื่อผู้อื่นได้
3. ปฏิบัติตามคาสั่งและออกคาสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
3. เนื้อหา
1. คาทักทาย (สบายดี ขอบใจ ลาก่อน พรุ่งนี้พบกันใหม่)
2. บอกชื่อตนเองและถามชื่อผู้อื่น (ฉันชื่อ.............. แล้วคุณชื่ออะไร)
3. คาสั่งในห้องเรียน (ยืนขึ้น นั่งลง เดินมาที่นี่ เดินไปที่นั่น เปิดหนังสือ ปิดหนังสือ
เงียบๆ ทาแบบฝึกหัด อ่านตามครู ลบกระดาน ปิดประตู ทาการบ้าน ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน
ขออนุญาตเข้าในห้อง)
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ร้องเพลงคาทักทายภาษาลาว
2. แจ้งให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญในการเรียนภาษาลาว
ขั้นสอน
1. ครูกล่าวคาทักทาย คาขอบคุณ ด้วยภาษาลาว กับนักเรียน ให้นักเรียนทักทายตอบ
พร้อมแนะนาให้ออกสาเนียงให้ถูกต้องและใกล้เคียง และศึกษาจากใบความรู้ในภาคผนวก
2. ให้นักเรียนออกคาสั่งที่ใช้ในห้องเรียน อย่างน้อย 10 คาสั่ง
3. ครูอธิบายความหมายคาสั่งเป็นภาษาลาวโดยชูบัตรคา พร้อมให้นักเรียนปฏิบัติตามคาสั่ง
4. ให้นักเรียนจับคู่สนทนาทักทาย และออกคาสั่งให้เพื่อนปฏิบัติตามใบงาน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคาทักทาย คาขอบคุณ ลาก่อน พรุ่งนี้พบกันใหม่ คาสั่งที่
ใช้ในห้องเรียน เป็นภาษาลาว

12

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. เพลงคาทักทาย
2. ใบความรู้ เรื่อง คาทักทาย คาที่ใช้ในห้องเรียน
3. ใบงาน เรื่อง คาทักทาย คาที่ใช้ในห้องเรียน
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบคาถาม
2. การทาใบงาน
7. ภาคผนวก
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ใบความรู้
เรื่อง คาทักทาย คาที่ใช้ในห้องเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ภาษาไทย
สวัสดีค่ะ
ฉันชื่อนิด คุณชื่ออะไร
ขอบคุณ
นั่งลง
ยืนขึ้น
เดินมาที่นี่
เดินไปที่นั่น
เปิดหนังสือ
ปิดหนังสือ
เงียบๆอย่าคุยกัน
อย่าพูดเสียงดัง
ขออนุญาตออกนอกห้อง
ขออนุญาตเข้าในห้อง
ปิดประตู
ทาแบบฝึกหัด
ทาการบ้าน
อ่านตามครู
ลบกระดาน
ลาก่อน
พรุ่งนี้พบกันใหม่

ภาษาลาว
ສະບາຍດີ
ຂ້ ອຍຊື່ ນິດ ເຈ້ າຊື່ ຫຍັ ງ
ຂອບໃຈ
ນັື່ ງລງ
ລຸ ກຂ້ ນ
ຍື່ າງມາທາງນ້ີ
ຍື່ າງໄປບື່ ອນນັ້ ນ
ເປີດປ້ ມ
ປິດປ້ ມ
ມິດໆ ຢື່ າລມກັ ນ
ຍື່ າເວ້ າສຽງດັ ງ
ຂໍອະນຸ ຍາດອອກຫ້ ອງ
ຂໍອະນຸ ຍາດເຂ້ າຫ້ ອງ
ປິດປະຕູ
ເຮັດແບບເຝີກຫັ ດ
ທໍ າການບ້ ານ
ອື່ ານຕາມຄູ
ລບກະດານ
ລາກື່ ອນ
ມ້ ອື່ ນພ້ໍ ກັ ນໃຫມື່
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ใบงาน
เรื่อง คาทักทาย คาที่ใช้ในห้องเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนสั่งเกต และปฏิบัติตามคาสั่งต่อไปนี้
1. สวัสดีค่ะ
2. ฉันชื่อนิด คุณชื่ออะไร
3. ขอบคุณ
4. นั่งลง
5. ยืนขึ้น
6. เดินมาที่นี่
7. เดินไปที่นั่น
8. เปิดหนังสือ
9. ปิดหนังสือ
10. เงียบๆ อย่าคุยกัน
11. อย่าพูดเสียงดัง
12. ขออนุญาตออกนอกห้อง
13. ขออนุญาตเข้าในห้อง
14. ปิดประตู
15. ทาแบบฝึกหัด
16. ทาการบ้าน
17. อ่านตามครู
18. ลบกระดาน
19. ลาก่อน
20. พรุ่งนี้พบกันใหม่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ล 10201
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
จานวน 10 ชั่วโมง
เรื่อง พยัญชนะ
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************************************
1. สาระสาคัญ
พยัญชนะ เป็นสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการเรียนภาษาลาว
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านออกเสียง พยัญชนะ ได้
2. นักเรียนเขียนพยัญชนะ ได้
3. เนื้อหา
1. พยัญชนะ 27 ตัว
2. พยัญชนะ แบ่งตามเสียงสามหมู่
4.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ครูเปิดเครื่องบันทึกเสียงบทท่องพยัญชนะลาวให้นักเรียนฟัง
ขั้นสอน
1. ครูติดโปสเตอร์พยัญชนะ บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู
2. นักเรียนฝึกคัดและอ่าน พยัญชนะ โดยครูอธิบายวิธีการเขียนพยัญชนะให้นักเรียนดู
3. นักเรียนจับคู่ แล้วอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง
4. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนภาษาลาว
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยท่องพยัญชนะทั้งหมด ตามที่ได้ฟังจากแถบบันทึกเสียง
2. นักเรียนทาแบบทดสอบ
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. โปสเตอร์พยัญชนะ (ใบความรู้ที่ 1 และใบความรู้ที่ 2)
2. แผ่นบันทึกเสียงการท่องพยัญชนะภาษาลาว
3. แบบเรียนภาษาลาว , แบบทดสอบ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียน และการตอบคาถาม
2. การทาแบบทดสอบ
7. ภาคผนวก
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ใบความรู้ที่ 1
พยัญชนะ 27 ตัว
ໃບຄວາມຮູ້
ພະຍັ ນຊະນະ
ພາສາລາວ
ກ
ຂ
ຄ
ງ
ຈ
ສ
ຊ
ຍ
ດ
ຕ
ຖ
ທ
ນ
ບ

ໄກ່
ໄຂ່
ຄວາຍ
ງັ ວ
ຈອກ
ເສືອ
ຊ້ າງ
ຍຸ ງ
ເດັກ
ຕາ
ຖົ ງ
ທຸ ງ
ນົ ກ
ແບ້

ก.ไก่
ข.ไข่
ค.ควาย
ง.งัว
จ.จอก
ส.เสือ
ซ.ซ้าง
ยอ.ยุง
ด.เด็ก
ต.ตา
ถ.ถง
ท.ทุง
น.นก
บ.แบ้
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ໂຕ
อ่านว่า
ປ
ຜ
ຝ
ພ
ຟ
ມ
ຢ
ຣ
ລ
ວ
ຫ
ອ
ຮ

ປາ
ເຜ້ ງ
ຝົ ນ
ພູ
ໄຟ
ແມວ
ຢາ
ຣະຄັ ງ
ລງ
ວີ
ຫ່ ານ
ໂອ
ເຮືອນ

ป.ปา
ผ.เผิ้ง
ฝ.ฝน
พ.พู
ฟ.ไฟ
ม.แมว
ย.ยา
ร.ระฆัง (โรม,รถ)
ล.ลีง
ว.วี
ห.ห่าน (ไห)
อ.โอ
ฮ.เฮือน
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ใบความรู้ ที่ 2
พยัญชนะ 27 ตัว แบ่งตามเสียง 3 หมู่
ພະຍັ ນຊະນະ 27 ໂຕ ແບ່ ງຕາມສຽງ 3 ຫມ່
ອັ ກສອນສູ ງ 12 ໂຕ (อักษรสูง 12 ตัว )
ປ່ຽວ 6 ໂຕ (เดี่ยว 6 ตัว)
ຂ ข
ສ ส
ຖ ถ
ຜ ผ
ຝ ฝ
ຫ ห
ຄ່ 6 ໂຕ (คู่ 6 ตัว)
ຫງ หง
ຫຍ หย
ຫນ หน
ຫມ หม
ຫລ ຫຼ (ຫື ຼ ) หล
ຫວ หว
ອັ ກສອນກາງ 8ໂຕ
ກ
ก

ຈ
จ

ດ
ด

ຕ
ต

ບ
บ

ປ
ป

ຢ
ย

ອ
อ
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ອັ ກສອນຕ່ າ 13 ໂຕ
ຄ
ງ
ຊ
ຍ
ທ
ນ
ພ
ຟ
ມ
ຣ
ລ
ວ
ຮ

ค
ง
ซ
ย
ท
น
พ
ฟ
ฟ
ร
ล
ว
ฮ

ຖາມ
1.ພະຍັ ນຊະນະລາວມີ………………………………………………………ໂຕ
2.ອັ ກສອນສູ ງລາວມີ……………………………………………………….ໂຕ
3.ອັ ກສອນກລາງລາວມີ……………………………………………….…ໂຕ
4.ອັ ກສອນຕ່ າລາວມີ………………………………………………………ໂຕ
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พยัญชนะประสม พยัญชนะควบ
ພະຍັ ນຊະນະປະສົ ມ
ພະຍັ ນຊະນະທ່ີ ປະສົ ມຄາກັ ບ ຫ ມີຄື:
ປະສົ ມ
ງ ເປັນ
ຫງ: ຫງາຍ,ຫງອຍ
ຍ ຫຍ: ໃຫຍ່ , ຫຍອງ
ນ ໜ(ຫນ):ຫນາ, ຫນີ, ແຫນ້ ນ
ມ ໝ(ຫມ): ຫມາ, ຫມອກ
ລ ຫຼ(ຫລ): ໄຫຼ, ແຫຼມ
ວ ຫວ: ໄຫວ,ແຫວນ
ພະຍັ ນຊະນະຄວບ
ພະຍັ ນຊະນະຄວບກັ ບ ວ ມີຄື:
ຄວບກັ ບ ວ ເປັນ
ກວ
ເຊ່ັ ນ:ກວາງ
ຂວ
ແຂວງ
ຄວ
ຄວາຍ
ງວ
ງວາກ
ຈວ
ຈວ້ າງ
ສວ
ສວາຍ
ຊວ
ຊວາ
ຕວ
ຕວາ
ຖວ
ຖວາຍ
ທວ
ທວາຍ
ລວ
ລວາດ
ອວ
ອວ່ າຍ
ຮວ
ຮວາຍ
ອ່ ານວ່ າຕົ ວ ຣ ແລະ ລ ແມ່ ນໃຊ້ ຄວບໃນຄາຍືມ ທ່ີ ມາຂາກພາສາຕ່ າງ
ປະເທດບາງຄາເທ່ົ ານັ້ ນ ເຊ່ັ ນວ່ າ
ຄວບກັ ບ ຣ ເປັນ ຝຣ ເຊັ່ນ ຝຣັ່ ງ
ລ ປລ - ປລາສະຕກ
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แบบทดสอบ
ชื่อ.........................................................................เลขที.่ ..............ชั้น....................................
1. พยัญชนะลาว มี.........................................ตัว
2. อักษรสูงในภาษาลาวมี...............................ตัว
3. อักษรกลางในภาษาลาวมี...........................ตัว
4. อักษรต่าในภาษาลาวมี................................ตัว
5. พยัญชนะลาว มีดังต่อไปนี้
............................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
........................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
นักเรียนมีความสนใจการเรียน
นักเรียนฝึกออกเสียงตามแถบบันทึกเสียง
นักเรียนตั้งใจเขียนพยัญชนะ
นักเรียนแลกเปลี่ยนทัศนคติการเรียนแก่กัน
และกัน
นักเรียนเขียนพยัญชนะส่งครูคบทุกคน
นักเรียนทากิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยความเต็ม
ใจ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
นักเรียนสนใจฝึกทบทวนจากเทปเสียง
นักเรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้เรียนและ
ครูผู้สอนอย่างสม่าเสมอ
นักเรียนแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็น
กับครูและนักเรียนด้วยกัน
รวม
เฉลี่ย

มาก

ปานกลาง น้อย

หมายเหตุ

อื่นๆ
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้สังเกต
(....................................................)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ล 10201
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
เรื่อง สระและวรรณยุกต์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........
จานวน 10 ชั่วโมง
เวลา
3 ชั่วโมง

*******************************************************************************************************************

1. สาระสาคัญ
สระ วรรณยุกต์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ประสมกับพยัญชนะใช้แทนเสียงในภาษา การเรียนภาษา
จาเป็นต้องเรียนรู้เสียงและรูปเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนอ่านออกเสียง สระและวรรณยุกต์ภาษาลาวได้
1. นักเรียนสามารถอ่านเป็นคา ได้
2. นักเรียนสามารถจาแนกรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
3. เนื้อหา
1. สระ 24 ตัว สระพิเศษ 4 ตัว
2. วรรณยุกต์ 4 ตัวและการอ่านออกเสียง
3. การอ่านเป็นคา
4. สระเปลี่ยนรูป สระลดรูป
5. การจาแนกรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ติดโปสเตอร์พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ บนกระดานให้นักเรียนดู และทบทวนพยัญชนะลาว
ขั้นสอน
1. นักเรียนฟังเทปการอ่านออกเสียง สระ และวรรณยุกต์ การอ่านเป็นคาและฝึกอ่านตามเทป
2. นักเรียนฝึกคัดและอ่าน สระ และวรรณยุกต์
3. นักเรียนทาใบงานที่ 1 ในชั่วโมงที่ 2
4. นักเรียนทาใบงานที่ 2 ในชั่วโมงที่ 3
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยท่องสระและวรรณยุกต์ทั้งหมด ตามที่ได้ฟังจากแถบ
บันทึกเสียง
2. นักเรียนทาแบบฝึกหัด
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5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. CD การท่องสระและวรรณยุกต์ลาว
2. โปสเตอร์พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
3. แบบเรียนภาษาลาว
4. ใบงาน
5. ใบความรู้
6. แบบฝึกหัด
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบคาถาม
2. การทาใบงาน
3. การทาแบบฝึกหัด
7. ภาคผนวก
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ใบงานที่ 1
เรื่อง สระ วรรณยุกต์
1. นักเรี ยนศึกษา สระ วรรณยุกต์ ภาษาลาว ในแผ่นโปสเตอร์ และใน
ใบความรู้ที่ 1
2. นักเรี ยนแต่ละคนตอบคาถามลงใน แบบตอบคาถามที่ 1 แล้วนาส่ งครู
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในข้อ 1 และ 2 ภายในชัว่ โมงที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนอ่านใบงานที่ 2 เพื่อทากิจกรรมในขั้นตอนต่อไป
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ใบความรู้ที่ 1
สระ 26 ตัว
Xະ
Xໍ
Xໍ
Xໍ
ເxະ
ແxະ
ໂxະ

Xາ
Xໍ
Xໍ
Xໍ
ເx
ແx
ໂx

ເxາະ
ເxໍ
ເxໍຍ
ເxໍອ
Xໍວະ

สระพิเศษ 4 ตัว
ໃx
ໄx
ເxໍາ
Xໍາ

วรรณยุกต์ 4 ตัว
ວັ ນນະຍຸ ກ 4 ໂຕ
Xໍ xໍ
xໍ
xໍ
ວນນະຢກລາວ-วรรณยุกต์ไทย มี 4 ตัวเหมือนกัน

Xໍ
ເxໍ
ເxຍ
ເxໍອ
Xໍວ
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ตัวอย่างเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาว
ກາ ກາ ກາ ກາ ກາ
ດາ ດາ ດາ ດາ ກາ
ນາ ນາ ນາ ນາ ນາ
ລາ ລາ ລາ ລາ ລາ

วิธีพ้องเสียงเสียงวรรณยุกต์
ກ + ອາ = ກາ
ກ + ອາ ກາ + ໄມເອກ ກາ = ກາ
ກ++ ອາ ກາ ໄມເອກ ກາ + ໄມໂທ = ດາ
ດ + ອາ = ດາ
ດາ + ອາ ດາ + ໄມເອກ = ດາ
ດາ + ອາ ດາ ໄມເອກ ດາ + ໄມໂທ = ດາ
ນ+ ອາ = ນາ
ນ+ ອາ ນາ + ໄມເອກ = ນາ
ນ+ ອາ ນາ ໄມເອກ ນາ + ໄມໂທ = ນາ
ລ+ ອາ = ລາ
ລ+ ອາ ລາ + ໄມເອກ = ລາ
ລ+ ອາ ລາ ໄມເອກ ນາ + ໄມໂທ = ລາ
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การอ่านเป็นคา
ປາ
ດ
ປາກ
ລາມ
ລາມ
ຊນ

ປ+ອາ
= ປາ
ດ+ອ
=ດ
ປ+ອາກ
= ປາກ
ລ + ອາມ = ລາມ
ລ + ລາມ + ໄມເອກ
= ລາມ
ຊ+ ອນ
= ຊນ+ ໄມເອກ = ຊນ

ตัวเลขลาว

ຕວເລກລາວມ 10 ຮບດງນ
໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ 0
ຫນງ ສອງ ສາມ ສ ຫາ ຫກ ເຈດ ແປດ ເກາ ສນ

สระ เปลี่ยน รูป และสระหลุดรูป

ສະຫຼະ Xະ ເມອມຕວສະກດໃຫປຽນຮປເປນໄມກນ
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ใบงานที่ 2
เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
2. นักเรียนแต่ละคนจาแนกรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ บันทึกลงในแบบ
บันทึกผลงาน
3. นักเรียนทาเสร็จแล้วส่งภายในชั่วโมงที่ 3
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ใบความรู้ที่ 2
การอ่านเป็นคา
ປາ
ດ
ປາກ
ລາມ
ລາມ
ຊນ
ຟhາ

ປ+ອາ
= ປາ
ດ+ອ
=ດ
ປ+ອາກ
= ປາກ
ລ + ອາມ = ລາມ
ລ + ລາມ + ໄມເອກ
= ລາມ
ຊ+ ອນ
= ຊນ+ ໄມເອກ = ຊນ
ຟ+ ອາ+ ໄມໂທ = ຟhາ
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แบบบันทึกผลงาน
ชื่อ.............................................................เลขที.่ ..................ชั้น..................................
ให้นักเรียนจาแนกรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากใบความรู้ที่ 2
คาศัพท์

รูปพยัญชนะ

รูปสระ

รูปวรรณยุกต์

ຟhາ

ຟ

-າ

-້
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แบบฝึกหัดที่ 1
ชื่อ.............................................................เลขที.่ ......ชั้น..................................
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. สระในภาษาลาวมี่ ........................ตัว
ได้แก่............................................................................................................................. ..
........................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
2. สระพิเศษในภาษาลาวมี .....................ตัว
ได้แก่............................................................................................................................. ...
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
3. วรรณยุกต์ในภาษาลาวมี ..................ตัว
ได้แก่................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
4. เขียนเลขลาว 1 - 0
ได้แก่...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
.......................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
นักเรียนมีความสนใจการเรียน
นักเรียนฝึกออกเสียงตามแถบบันทึกเสียง
นักเรียนเขียนสระ วรรณยุกต์ส่งครูทุกคน
นักเรียนทากิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยความเต็ม
ใจ
นักเรียนสามารถอ่านเป็นคาได้
นักเรียนจาแนกรูปพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ได้
นักเรียนส่งงานครูครบทุกคน
นักเรียนมีการฝึกทบทวนจากเทปเสียงและ
โปสเตอร์
นักเรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับครูและเพื่อน
นักเรียนอย่างสม่าเสมอ
นักเรียนมีความพอใจในผลการเรียน
รวม
เฉลี่ย

มาก

ปานกลาง น้อย

หมายเหตุ

อื่นๆ
............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
ลงชื่อ.....................................................ผู้สังเกต
(....................................................)

