
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201     ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    โรงเรียนของเรา      จ านวน   10    ชั่วโมง 
เรื่อง   การประสมค า                                                          เวลา       1    ชั่วโมง 
******************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ  
 การประสมค าและการอ่านสะกดค าเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษา  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ            
หลักภาษา   สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่านสะกดค าท่ีประสมพยัญชนะ ก(ກ)  ข (ຂ)  ค(ຄ)   ง(ງ)   จ(ຈ)  ส(ສ)   ช(ຊ)  ย(ຍ) ด
(ດ)  ต(ຕ)   และ สระ  อะ(ອະ)  อาอิ(ອາອິ)   อี(ອຶ)   อึ(ອື)   อือ()  อุ(ອຸ)  อู(ອູ)  โอะ(ໂອະ)  โอ
(ໂອ)  ได้ 
 2. อ่านออกเสียงค า  บอกความหมายของค า และประโยค  และข้อความสั้นๆ  
 3. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า   
 4. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  คัดลายมือค าท่ีประสมได้  
 
3. เนื้อหาสาระ 

พยัญชนะ ก-ກ ข-ຂ  ค-ຄ   ง-ງ   จ-ຈ   ส-ສ   ช-ຊ  ย-ຍ  ด-ດ  ต-ຕ    และ 
สระ อะ- ອະ อา-ອາ  อิ-ອິ อี-  ອີ  อึ-  ອຶ อื- ອື อุ-  ອຸ  
อู-  ອູโอะ- ໂອະ  โอ-ໂອ 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. นักเรียนทบทวนพยัญชนะลาว โดยตอบค าถามพยัญชนะลาวมีก่ีตัว และสระ  มีก่ีตัว  
อะไรบ้าง   
  2. นักเรียนร้องเพลง สระ อิ-ອິ    อี-ອີ (ภาคผนวก) โดยนักเรียนฟงัครูร้องเพลงก่อนแล้วร่วมกัน
ร้องเพลง “สระ  อิ-ອິ    อี-ອີ”  ตาม   จากนั้น ฝึกร้องพร้อมกับปรบมือประกอบเป็นจังหวะ  แล้วจึง
สนทนาเก่ียวกับเนื้อหาของเพลง    โดยตั้งค าถามเพ่ือสื่อให้เข้าใจ  สระ        
 ขั้นสอน 
  1.  นักเรียนดูบัตรอักษรไทยและลาว   แล้วสนทนาเปรียบเทียบพยัญชนะและสระ  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบัตรค าที่เห็นนั้น 

 2. กระตุ้นนักเรียนเพ่ือสร้างความกล้าและหาคนเก่งด้วยค าถามว่า 
   2.1 ค านี้อ่านว่าอย่างไร (ครูชมทันทีที่ผู้เรียนอ่านได้) 
    2.2 ในค านี้มีอะไรบ้าง   (ກ-ก และ สระ າ -า  หรือ  ງ-ง  และสระ – ອູ-อู) 
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  3. นักเรียนที่อ่านได้และอ่านเก่ง อาสาสมัครออกมาอ่านให้เพ่ือนฟัง แล้วเพ่ือนๆ   อ่านตาม 
  4. นักเรียนอ่านสระ  ອາ-อา  บนกระดานด าพร้อม  ๆ กัน  หรืออาจให้คนที่อ่านเก่ง อ่านเสียง
ดังฟังชัดพาเพ่ือนอ่านก่อน   แล้วนักเรียนจึงอ่านพร้อมกัน 
  5. นักเรียนอ่านพยัญชน ก-ກ ข-ຂ ค-ຄ ง-ງ จ-ຈ ส-ສ ช-ຊ ย-ຍ ด-ດ ต-ຕ ที่ครูเขียน
บนกระดานด าพร้อมกัน  ๆ  หรือนักเรียนอาสาสมัครคนที่อ่านเก่ง  เสียงดังฟังชัด พาเพ่ือนอ่านก่อน  แล้ว
จึงอ่านพร้อมกันก็ได้  เน้นการอ่านค าว่า 
    
 
  6.  นักเรียนใช้ สระ  อะ- ອະ  อา-ອາ   อิ-ອິ   อี-  ອີ  อึ-  ອຶ  
อื- ອື   อุ- ອຸ   อู- ອູ  โอะ-ໂອະ    โอ-ໂອ  ประสมกับพยัญชนะ    ก-ກ     
ข-ຂ     ค-ຄ     ง-ງ     จ-ຈ     ส-ສ      ช-ຊ     ย-ຍ     ด-ດ ต-ຕ  
เป็นค า  แล้วฝึกอ่านสะกดค า ดังนี้ 
      ກະ-กะ...............ກໍ-กอ 
                       ອະ-อะ ..............ກະ -กะ 
      ຂະ-ขะ...............ຂໍ-ขอ 
              ຂະ-ขะ …………ຂະ.-ขะ 
      ຕາ-ตา---------ຕໍ-ตอ 
              ອາ-อา---------ຕາ-ตา 
      ສາ-สา---------ສໍ-สอ 
                       ອາ-อา-----ສາ-สา 
  7.  นักเรียนฝึกสะกดค าโดยใช้บัตรสระและบัตรพยัญชนะ  ครูยกพยัญชนะ ค-ຄ ง-ງ จ-ຈ  
ผู้เรียนอ่าน ຄໍ -คอ  ครูยกสระ  ອາ-อา  ผู้เรียนอ่าน  ຄໍ-คอ ອາ-อา  ຄາ-คา    ครูยกพยัญชนะ ຕ -ต  
แล้วน าสระ  -า  มาวางไว้ท้ายพยัญชนะ  ผู้เรียนอ่านสะกด  ຕໍ-ตอ  ອາ-อา  ຕາ-ตา  จนคล่องจากนั้น
จึงให้สะกดค าว่า  มา  จนคล่องเช่นกันและใช้วิธีเดียวกัน  (อาจใช้กระเป๋าผนังหรือแท่นแม่เหล็กประสมค า) 
  8.  ผู้เรียนฝึกยกแสดงบัตรพยัญชนะ  ก-ກ   ข-ຂ    ค-ຄ    ง-ງ    จ-ຈ    ส-ສ    ช-ຊ    
ย-ຍ    ด-ດ ต-ຕ และ สระ  อะ- ອະ  อา-ອາ   อิ-ອິ   อี-  ອີ  อึ- ອຶ อื- ອື   อุ- ອຸ   อู- ອູ  โอะ-
ໂອະ โอ-ໂອ 
แล้วอ่านกันเอง  และยกพยัญชนะและสระประสม  แล้วอ่านสะกดค าจนอ่านได้ทุกคน 

  9.  นักเรียนอ่านเป็นค า  ກະບະ-กะบะ ກະປິ -กะปิ โดยไม่สะกดค า 
  10. นักเรียนน าค าที่เกิดจากการประสมพยัญชนะและสระมาสร้างเป็นวลีและประโยค  เพ่ือให้ได้

ความหมาย 
 11. นักเรียนคัดค า  ຕາ-ตา  ມາ-มา  ຕາມາ-ตามา  ມາຕາ-มาตา  ลงสมุดตัวบรรจง

เตม็บรรทัด 
 ขั้นสรุป 

ກ-ก ກໍ-กอ 
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  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างภาษาไทย 
กับภาษาลาว  
  2.  มอบหมายการบ้าน  โดยท าแบบฝึกหัดสะกดค า 
  3.  นักเรียนท าใบงาน   
 
5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1. เพลงสระอะ สระอา 
  2. เพลง  “สระ อิ  สระอี” 
  3. กระเป๋าผนัง  แท่นแม่เหล็ก 

4. บัตรค า 
5. บัตรสระ  บัตรพยัญชนะ 
6. ใบงาน 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 

  1.1 ประเมินจากการสะกดค า  อ่านค า  เขียนค า  การร่วมกิจกรรมทางภาษา  
  1.2 ครูให้คะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากเกณฑ์การให้คะแนน 

 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  2.1 แบบฝึกสะกดค าภาษาลาว 

  2.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 

   3.1 การท ากิจกรรม และการตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  

  3.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากแบบเรียนภาษาลาว 
 
8. ภาคผนวก 
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เพลงสระอะ  สระ  ອາ-อา 
 

ອະ-อะ  ອາ-อา  ອະ-อะ  ອາ-อา  -อะนั้นมีเสียงสั้น ອາ -อา  นั้นมีเสียงยาว 
หน ู ๆ  รู้หรือเปล่า  ອະ-อะ  และ ອາ -อา  เขียนไว้ข้างหลัง 

 
สามารถเปลี่ยนเป็นสระอ่ืนได้  เช่น 

อิ-ອິ   อี-ອີ   
อิ-ອິ   อี-ອີ   อิ-ອິ  นั้นมีเสียงสั้น  อีนั้นมีเสียงยาว  

 หนู  ๆ  รู้หรือเปล่า  อิ-ອິ  และ  อี-ອີ     เขียนไว้ข้างบน 

อุ- ອຸ   อู- ອູ   
อุ- ອຸ   อู- ອູ  ອຸ-อุ นั้นมีเสียงสั้น  อูนั้นมีเสียงยาว  

 หน ู ๆ  รู้หรือเปล่า  อุ- ອຸ     และ  อู- ອູ      เขียนไว้ข้างล่าง 
 

        โอะ-ໂອະ  โอ-ໂອ 

   โอะ-ໂອະ  โอ-ໂອ  ໂອະ -โอะ  นั้นมีเสียงสั้น  โอ  นั้นมีเสียงยาว 
 หน ู ๆ  รู้หรือเปล่า  ໂອະ-โอะ  และ  ໂອ-โอ  เขียนไว้ข้างหน้า 

 

 

ເພງສະລະອະ  ສະລະ ອາ 
เพลงสระ อะ สระ อา 

ອະ  ອາ  ອະ  ອາ  ອະນ ັ້ ນມີສຽງສ ັ້ນ  ອານ ັ້ ນມີສຽງຍາວ 
อะ อา อะ อา  อะนั้นมีเสียงสั้น  อานั้นมีเสียงยาว 

ຫນູ ຫນູ  ອູັ້ຫລືບໍໍ່   ອະແລະອາ  ຂຽນໄວັ້ຂັ້ າງຫລ ງ 
หน ูหน ู ฮู้ รึบ่ อะและอา เขียนไว้ข้างหลัง 

 

ເພງສະລະອິ  ອີ 
เพลงสระอิ  สระ อี 

 

ອຶ  ອີ  ອຶ  ອີ  ອຶນ ັ້ ນມີສຽງສ ັ້ນ  ອີນ ັ້ ນມີສຽງຍາວ 
อิ อี อึ อื อึนั้นมีเสียงสั้น อีนั้นมีเสียงยาว 

ຫນູ ຫນູ  ຮູັ້ຫລືບໍໍ່   ອຶແລະອີ  ຂຽນໄວັ້ຂັ້ າງເທິງ 
หน ูหน ูฮู้รึบ่ อิและอี เขียนไว้ข้างหลัง 
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ເພງສະລະອຸ  ອູ 
เพลงสระ อุ ระ อู 

 

ອຸ  ອູ  ອຸ  ອູ ນ ັ້ ນມີສຽງສ ັ້ນ  ອູນ ັ້ ນມີສຽງຍາວ 
อุ อู อุ อู นั้นมีเสียงสั้น  อูนั้นมีเสียงยาว 

ຫນູ ຫນູ  ອູັ້ຫລືບໍໍ່   ອຸແລະອູ  ຂຽນໄວັ້ຂັ້ າງລັ້ າງ 
หน ูหน ูฮู้รึบ่ อุและอู เขียนไว้ข้างล้าง 

 

 

ເພງສະລະໂອະ  ໂອ 
เพลงสระ โอะ สระ โอ 

 

ໂອະ  ໂອ   ໂອະ  ໂອ   ໂອະນ ັ້ ນມີສຽງສ ັ້ນ  ໂອນ ັ້ນມີສຽງຍາວ 
โอะ โอ โอะ โอ โอะ นั้นมีเสียงสั้น  โอนั้นมีเสียงยาว 

ຫນູ ຫນູ  ຮູັ້ຫລືບໍໍ່   ໂອະແລະໂອ  ຂຽນໄວັ້ຂັ້ າງຫນັ້ າ 
หน ูหน ูฮู้รึบ่ โอะและโอ เขียนไว้ข้างหน้า 
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ໃບຄວາມຮູູ້ ທີີ່  1 

 
เปรียบเทียบพยัญชนะไทย-ลาว 

 
 ก   ກ     ข   ຂ  ค   ຄ  ง   ງ     จ   ຈ  
 ฉ    -    ช   ຊ  ซ   -       ฌ  -          ญ  ຍ   

  ฎ     -   ฏ -   ฐ    -    ฑ  -       ฒ  -   
    ณ    -         ด   ດ  ต   ຕ  ถ  ຖ   ท   ທ     
  ธ     -    น   ນ  บ   ບ  ป   ປ   ผ   ຜ 
  ฝ   ຝ    พ   ພ  ฟ   ຟ   ม   ມ  ย   ຢ 
  ร  -             ล   ລ  ว   ວ  ศ  -   ษ  -            
    ส  ສ    ห  ຫ  ฬ  -   อ   ອ  ฮ   ຮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1 
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ໃບຄວາມຮູູ້ ທີີ່  2 
 

เปรียบเทียบสระไทย-ลาว 
 
 อะ    xະ     อา    xາ   อิ       อี     ີີ    
 อุ      ີຸ    อู   ີູ   เอะ   ເXະ  เอ  ເ  
 แอะ  ແະ   แอ  ແ  โอะ   ໂະ  โอ    ໂ 
 เอาะ ເາະ        ออ    ๐         เออะ  ເີິ     เออ   ເີີ 
 เอียะ ເີີະ   เอีย  ເີີຍ   อวะ ີີວະ    อัว ີິວ 
 เอือะ   ເີຶອ  เอือ ເີືອ    อ า                ไอ   ໄ  
 ใอ  ໃ     เอา ເxາ     ฤ -          ฤา  - 
 ฦ   -     ฦา   - 
 

วรรณยุกต์ 
 

ในภาษาลาวมีวรรณยุกต์แทนเสียง  เอก  โท  ตรี  จัตวา   
 

ີີ່     ູີ້      ີ      ີ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูท้ี่ 2 
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 การประสมค า 

ให้นักเรียนฝึกประสมพยัญชนะและสระแล้วอ่านออกเสียงค า 
 

 ະ າ  
ີີ 

 
ີີ 

ີຸ  ີູ ເXະ ເ ແ-ະ ແ ໂ-ະ ໂ 

ກ                 

ຂ             

ຄ             

ງ             

ຈ             

ຊ             

ຍ             

ດ             

ຕ             
         
ตัวอย่างค า 
กะบะ   ກະບະ   กะปิ    ກະປິ              ตามา  ຕາມາ   
มาตา  ມາຕາ  กะบะ ກະບະ              กะปู  ກະປູ  
มีเป  ມີເປ         กะแตะ ກະແຕະ       กะโปะ    ກະໂປະ   
ปาโด   ປາໂດ     ขอเกาะ ຂອເກາະ     กะแตะ  ກະແຕະ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 3 
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 การประสมค า 
ให้นักเรียนประสมพยัญชนะและสระในตารางแล้วอ่านและเขียนค า 

 
 ະ າ ີີ ີີ ີຸ ີູ ເXະ ເ ແ-ະ ແ ໂ-ະ ໂ 
ກ                 

ຂ             

ຄ             

ງ             

ຈ             

ຊ             

ຍ             

ດ             

ຕ             
         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201         ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ....... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    โรงเรียนของเรา                จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   การประสมค าน าไปสู่ข้อมูล                          เวลา        1   ชั่วโมง 

***************************************************88*********************** 
1. สาระส าคัญ  
         การประสมค าและการอ่านสะกดค าเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษา  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ 
หลักภาษา   สามารถน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และแสด 
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่านสะกดค าท่ีประสมพยัญชนะ  

ຖ-ถ  ທ-ท  ນ-น ບ -บ  ປ-ป  ຜ-ผ ຝ -ฝ  ພ-พ  ຟ-ฟ  ມ-ม   และ  
สระ  ແອະ-แอะ ແອ-แอ ໂອະ -โอะ  ໂອ-โอ  ເອາະ-เอาะ ອໍ -ออ  ได้ 

 2. อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ  ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  คัดลายมือค า 
ที่ประสมได้  
 4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
 5. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 
3. เนื้อหาสาระ 
 1. การประสมพยัญชนะ ຖ-ถ  ທ-ท  ນ-น ບ -บ  ປ-ป  ຜ-ผ ຝ -ฝ  ພ-พ  ຟ-ฟ  ມ-ม   
และ สระ  ແອະ-แอะ ແອ-แอ ໂອະ -โอะ  ໂອ-โอ  ເອາະ-เอาะ ອໍ -ออ   
       2.  การพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
            นักเรียนทบทวนร้องเพลงสระอู พร้อมกับปรบมือเป็นจังหวะ 
         ขั้นสอน 
 1.น าบัตร สระ ແອະ-แอะ   ແອ-แอ   ໂອະ -โอะ   ໂອ-โอ   ເອາະ-เอาะ   ອໍ-ออ    
เสียบที่กระเป๋าผนัง  
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  2.  นักเรียนฝึกประสม สระ ແອະ-แอะ ແອ-แอ ໂອະ -โอะ  ໂອ-โอ  ເອາະ-เอาะ  

ອໍ-ออ   และพยัญชนะ   
    

 
     
 3.  แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 – 6 คน คัดเลือกประธานและเลขานุการ  

ฝึกประสมค าและอ่านให้ถูกต้อง 
   4.  นักเรียนปฏิบัติในใบงาน ดังนี้ 

  ใบงานที่ 1  เรื่อง “ การอ่านสะกดค าและแจกลูกค าท่ีประสม”  ด้วยสระ 
  ใบงานที่ 2 เรื่อง “ การอ่านสะกดค าให้ตรงกับภาพ” 
  ใบงานที่ 3 เรื่อง “ การน าค าที่ก าหนดประสมได้แต่งประโยค”  
  ใบงานที่ 4.  เรื่อง “ การน าประโยคมาสนทนาให้ข้อมูลตนเอง” 

 ขั้นสรุป  
 1. มอบหมายงานให้ท าใบงานที่ 4  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาพูดหน้าชั้นเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนการประสมค าในภาษาลาวและเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 

ของการใช้ค าและส าเนียงภาษา 
 
 
5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

      1.  บัตรพยัญชนะ  
    
 

          2.   บัตรสระ สระ ແອະ-แอะ ແອ-แอ ໂອະ -โอะ  ໂອ-โอ  ເອາະ-เอาะ ອໍ -ออ 
3. กระเป๋าผนัง 
4. ใบงานที่ 1  เรื่อง “ การอ่านสะกดค าและแจกลูกค าท่ีประสม”  ด้วยสระ 
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง “ การอ่านสะกดค าให้ตรงกับภาพ” 
6. ใบงานที่ 3 เรื่อง “ การน าค าที่ก าหนดประสมได้แต่งประโยค”  
7. ใบงานที่ 4.  เรื่อง “ การน าประโยคมาสนทนาให้ข้อมูลตนเอง” 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
     1.1 ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน เขียน การอภิปราย การตอบค าถาม  การน าเสนอ การท า
กิจกรรมทางภาษา และการบันทึกในใบกิจกรรม 
     1.2 ครูให้คะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากเกณฑ์การให้คะแนน 
 2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     2.1 ใบงาน 
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     2.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน          
 3.  เกณฑ์การประเมิน 
     3.1 การท ากิจกรรม ในใบงาน  บันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75  
            3.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

    3.3 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

 
 

 
 

การประสมค า 
ให้นักเรียนฝึกประสมพยัญชนะและสระแล้วอ่านออกเสียงค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
ตัวอย่างค า  
ໂລບ   ໂກບ  ແມບ  ແປບ  ແກບ  ໂຍກ 

ເບາະ   ເຫີດເພາະ  ທະເລາະ  ອອໍເຈາະ 

 

 

 

 ແ-ະ ແ ໂ-ະ ໂ ເ-າະ ີໍ 

ຖ           

ທ       

ນ       

ບ       

ປ       

ຜ       

ຝ       

ພ       

ຟ       

ມ       

ຍ       

ຮ       

ใบความรู้ 
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 การประสมค า 

ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค าต่อไปนี้ 
 

ລົດດຸດ   ຂໍໂທດ   ໂດດເຕູ້ນ   ມອດໄຟ  

 

ໄປຮອດ ໂຮງຮຽນ   ບູ້ ານເກີດ    ນົກບິນເຈິດ   

 

ຂະນະເລີດ   ຕາຂຽດ    ກຽດຊັງ     ບັງບຽດ  

 

ກວດພະຍາດ ປວດແຂູ້ວ ເລືອດສີແດງ  

 

ແພງເລືອດ ສວນຜັກ ນັກຮຽນ  ຫມາກພູ້ າວ ຕົູ້ມຈົກ 

 

ບົກດໍາ   ປີກໄກີ່  ຕຶກແຫ ຖືກຕູ້ອງ ງຶກຫົວ ປາດຸກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 
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ให้นักเรียนอ่านสะกดค าและแจกลูกแล้วเขียนภาษาไทยก ากับ 

 

ລົດດຸດ…………………………………….…………………….…… 
ຂໍໂທດ …………………….……………………………….………… 
ໂດດເຕູ້ນ …………………………………….…………………… 
ມອດໄຟ……………………….…………………………………… 
ໄປຮອດ…………………………………………...………….….… 
ໂຮງຮຽນ ……………………………………………………..……  
ບູ້ ານເກີດ ……………………………….………………………… 
ນົກບິ………………………………………………………………..…
ເຈີດ…………………………………………………………………..… 
ຊະນະເລີດ…………………………………………………….…… 
ຕາຂຽດ…………………………………………………..……….… 
 
 

 
 

การประสมค า 
 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้มาเรียบเรียงเป็นประโยค 
 

ລົດດຸດ   ຂໍໂທດ   ໂດດເຕູ້ນ    

    ມອດໄຟ        ໄປຮອດ   ໂຮງຮຽນ

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

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

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

ใบงานที่ 2 

ใบงานที่ 3 
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การประสมค า 
 

ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้มาเขียนเพื่อเป็นข้อมูลของตนเอง 
 

ບູ້ ານເກີດ    ກວດພະຍາດ ປວດແຂູ້ວ ເລືອດ 

 

ສີແດງ  ແພງເລືອດ ສວນຜັກ ນັກຮຽນ 
 

ຫມາກພູ້ າວ ໂຮງຮຽນ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 4 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201     ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    โรงเรียนของเรา        จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   ตัวฉันและครอบครัว                                        เวลา 1   ชั่วโมง 
******************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ภาษาลาวนอกจากเพ่ืออ่านออกเขียนได้ยังสามารถบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้ทางสังคม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมได้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ 
 2. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
 3. ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีฟัง 
 4. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
 5. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง 
 6. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆหรือกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว   
 7. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

 
3. เนื้อหาสาระ 
 1. เรื่องสั้น  เรื่องเล่า และนิทาน 
 2. การเล่าและเขียนข้อมูลตนเอง 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนการอ่านค า 
2. ร้องเพลง  “นี้แหม่นหัว”  เพ่ือสร้างความคิดรวบยอด   

 ขั้นสอน 
1. แบ่งกลุ่ม  ตามความสมัครใจ  กลุ่มละ  4 – 5  คน  คัดเลือกประธานและเลขานุการ   

แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเขียนชื่ออวัยวะที่ปรากฏในเพลงเป็นภาษาลา  ว  กลุ่มใดเขียนเสร็จ
ก่อน  ถูกต้อง ได้ค าครบ  กลุ่มนั้นชนะ 

2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับค าภาษาลาวที่ครูเตรียมไว้  โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม 
คัดเลือกตัวแทนออกมาเล่น  กลุ่มใดเสร็จก่อน  กลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะ 

3. ครแูจกข้อความ  เรื่องสั้น  นิทาน  และเรื่องเล่า  ให้แต่ละกลุ่มอ่านออกเสียง  แล้วสรุป 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเล่าเรื่องของตนเองและครอบครัวเป็นภาษาลาว  โดย 

เปิดโอกาสให้เพ่ือนสมาชิกถามเม่ือสงสัยแต่ให้พูดภาษาลาว 
 ขั้นสรุป 
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 นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องของตนเองและครอบครัวเป็นภาษาลาว  อย่างน้อยคนละ  10  บรรทัด 
ส่งครู 
 
5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1. เพลง  นี้แหม่นหัว 
  2. เรื่องสั้น 
  3. นิทาน 
  4. เรื่องเล่า 
  5. บัตรภาพ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
     1.1 ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน และเขียนเรื่อง การอภิปราย การตอบค าถาม การเขียนเรื่อง
หรือสถานการณ์ การน าเสนอ การท ากิจกรรมทางภาษา และการบันทึกในใบกิจกรรม 
     1.2 ครูให้คะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากเกณฑ์การให้คะแนน 
 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     2.1 ค าถามในใบบันทึกกิจกรรม 
     2.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
     3.1 การท ากิจกรรม ระหว่างเรียนในใบบันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                               
ร้อยละ 75  
            3.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  3.3 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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 นี่แหม่นหัว  นี้แม่นหน้าผาก   
 นี่แหม่นปาก  นี่แหม่นฮูดัง   
 นี่แหม่นหลัง  นี่แหม่นหน้าแข่ง   
 ห้อยต่องแต่งเขาเอ้นหว่าแขน  
 อันแบน ๆ เขาฮ้องตะโพก  
 เอไว้โยกจังหวะแซมบ้า   
 
 

 

      

 

 

ນີູ້ ແມີ່ນຫົວ ນີູ້ ແມີ່ນຫນູ້ າຜາກ 

ນີູ້ ແມີ່ນປາກ ນີູ້ ແມີ່ນຮູດັງ 

ນີູ້ ແມີ່ນຫລັງ ນີູ້ ແມີ່ນຫນູ້ າແຂີ່ງ 

ຫູ້ ອຍຕີ່ອງແຕີ່ງ ເຂົາເອິູ້ ນວີ່ າແຂນ 

ອັນແບນແບນ ເຂາເອິູ້ ນຕະໂພກ 

ເອາໄວູ້ ໂຍກຈັງຫວະແຊມບູ້ າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง  นี้แหม่นหัว 

ເພງນ ີ້ ແມ່ນຫົວ 
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กติกา  ให้นักเรียนจับคู่ค าภาษาไทยกับภาษาลาวที่มีความหมายตรงกัน แล้วคัดลอกค า 
ลงในสมุด 

 

 

ຫົວ             เล็บ   
ຫນູ້ າຜາກ     แขน 
ປາກ         ตะโพก    
จังหวะ          ຮູດັງ 
ຫລັງ          หัว  
ຫນູ້ າແຂີ່ງ    หน้าผาก 
ແຂນ                 หน้าแข้ง     
ຕະໂພກ              ເລັບ           
ຈັງຫວະ             ปาก 

              ตัวอย่าง 
 
โรงเรียน = ໂຮງຮຽນ   
 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
 

 

 

 

เกมจับคู่ค า 
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ຄອບຄົວຂອງຂູ້ອຍ 

 

ໃນຄອບຄັວ ຂອງຂູ້ອຍມີ  ພໍີ່   ແມີ່   ປູີ່   ຍີ່ າ  ອູ້ າຍ  ແລະເອູ້ື ອຍ  

ປູີ່   ຍີ່ າ  ເຖົູ້ າຫຼາຍແລູ້ວ  ແຕີ່ ເພິີ່ ນຍິງແຂງແຮງຢູີ່   ສີ່ວນພໍີ່ ແມີ່ ຍິງບໍີ່

ທັນເຖົູ້ າປານໃດ  ແລະພວກເພິີ່ ນເປັນຜູູ້ຫາລຽງຄອບຄົວ   

 ອູ້ າຍແລະເອູ້ື ອຍຂອງຂູ້ອຍ  ຮຽນຢູີ່ ຊັູ້ ນມັດທະຍົມ   ສີ່ວນຂູ້ອຍ

ເອງຮຽນຢູີ່ ຊັູ້ ນປະຖົມ 

 ແຕີ່ລະມູ້ື ອເອືູ້ ອຍຂູ້ອຍຊີ່ວຍແມີ່ ຄົວກົບ  ຂູ້ອຍເປັນຜູ້ 6ປັດເຮືອນ  

ສີ່ວນອູ້ າຍໄປຊີ່ອຍພໍີ່ ກວດເດິີ່ ນບູ້ ານ  ແລະເກືອເປັດເກືອໄກີ່   ຄົນໃນ

ຄອບຄົວຂອງຂູ້ອຍມີຄວາມສາມັກຄີກັນດີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແບບຝຶກອ່ານ
ເລ ່ ອງ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201     ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    โรงเรียนของเรา                        จ านวน   10   ชั่วโมง 
เรื่อง   ค าสั่ง  ขอร้อง  ต้องการ                                             เวลา   1   ชั่วโมง 
******************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ภาษาลาวทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  และ  เขียนเป็นการเพ่ิมความสามารถด้านการเรียนรู้ทาง
ภาษาเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเปิด 
โลกทัศน์ของตนเอง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีอ่าน 
 2. บอกความต้องการง่าย ๆของตนเองตามแบบที่อ่าน 
 3. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่อ่าน 
 4. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตัว   
 
3. เนื้อหาสาระ 
 1. การอ่านผันวรรณยุกต์ อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
 2. ใช้ค าสั่ง  การบอกความต้องการ  การขอร้อง  และบอกความรู้สึกของตนเอง 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ทบทวนพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์นักเรียนโดยตอบค าถามของครูว่า  พยัญชนะ 
ลาวมีก่ีตัว  อะไรบ้าง  สระมีกี่ตัว  อะไรบ้าง  วรรณยุกต์มีกี่ตัว  อะไรบ้าง 
  2. ครูขออาสาสมัคร  1 คนอ่านบทอ่านการผันวรรณยุกต์ลาว 
 

 ໍ່່  ັ່້   ່   ່  
ຈູງ 
ເບ ງ 
ແຕງ 

ຈູໍ່ ງ 
ເບ ໍ່ ງ 
ແຕໍ່ງ 

ຈູັ້ ງ 
ເບັ້ ງ 
ແຕັ້ງ 

ຈີູງ 
ເບ  ງ 
ແຕ ງ 

ຈູ ງ 
ເບ  ງ 
ແຕ ງ 
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 ขั้นสอน 
  1. ครูน าบทกลอนที่มีค าคล้องจองการใช้วรรณยุกต์ของลาว  ให้นักเรียนฝึกอ่าน 

ແມງພູໍ່ ເຜິັ້ ງ   ເພິໍ່ ງພ ັ້ ວມາລາ 
แมงพู่เผิ่ง   เพ่ิงพ้ัวมาลา 
ສຽງດ ງມາ    ຕັ້ອງຫູວູໍ່ ວີໍ່  
เสียงดังมา   ต้องหูวู่วี่ 
ນໍັ້ າເຜິັ້ ງມືັ້       ມີຄໍ່ າລາຄາ 
น้ าเผิ่งมื้อ   มีค่าลาคา 
ນໍາເອ າມາ    ແຕໍ່ງປຸງຍາໄດັ້  
น าเอามา    แต่งปุงยาได้ 

  2. ให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องบทอ่านครู  แล้วให้นักเรียนบอกความหมายของบทกลอน   
กล่าวถึงอะไร  มีวรรณยุกต์  เอกกี่ค า  ค าใดบ้าง  วรรณยุกต์โทก่ีค า  ค าใดบ้าง  วรรณยุกต์ตรีคือค าใด  
เสียงสามัญคือค าใด  ได้ความรู้และแนวคิดจากบทกลอนอย่างไร 
  3. ครูน าแผนภูมิเนื้อเพลง  “กุหลาบปากซัน”  ให้นักเรียนอ่านบนกระดานและร่วมกัน 
ร้องเพลง 
  4. นักเรียนร้องเพลง “กุหลาบปากซัน” อีกสองรอบ  แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปล 
ความหมายของค าในเนื้อเพลงเป็นภาษาไทย และบอกความรู้สึกของผู้ร้อง  เวลา(ในเนื้อเพลง)ที่ร้อง และ
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากเพลง 
  5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  กลุ่มละ  5  คน  คัดเลือกประธานและเลขานุการ   
ครูแจกบัตรค าและบัตรสระ  ให้กลุ่มละ  1  ชุด 
  6. นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้  และเรื่องในภาคผนวก 
     ແມໍ່ມ ກເວ ັ້ າ  ນໍາເຮ າວໍ່ າ   ຍາກໃຫັ້ ເອ າໃຈໃສໍ່ ເສ  ງໃຫັ້  
              แม่มักเว้า    น าเฮาว่า   อยากให้เอาใจใส่เส็งให้ได้ 
 
     ໄດັ້ປັ້ າຂອງເຈັ້ າ ຈະຝາກ  ສໍດີດີມາໃຫັ້ ອີກ 
               ป้าของเจ้าจะฝาก สอดีดีมาให้อีก 
  7. แล้วนักเรยีนบอกความหมายของค า และข้อความท่ีอ่าน 

 8.  ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 9.  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
10. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
11.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

              
 ขั้นสรุป 
             นักเรียนจับคู่สนทนาเพื่อบอกกความต้องการ  การขอร้อง  และบอกความรู้สึกของตนเองด้วย
ประโยคง่าย ๆ  สั้น ๆ  แล้วเขียนบทสนทนาเป็นภาษาลาว 
5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
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1. บทอ่านการผันวรรณยุกต์ 
2. บทกลอนค าคล้องจอง 
3. เพลงกุหลาบปากซัน 
4. บทความจากหนังสือเรียนภาษาลาว 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
      1.1 ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน เขียน การอภิปราย การตอบค าถาม การเขียนเรื่องหรือ
สถานการณ์ การน าเสนอ การท ากิจกรรมทางภาษา และการบันทึกในใบกิจกรรม 
      1.2  ครูให้คะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากเกณฑ์การให้คะแนน 
 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
      2.1  ค าถามในใบบันทึกกิจกรรม 
      2.2  แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
     3.1  การท ากิจกรรม และการตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  3.2  แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  3.3  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

ແດນດິນຖິໍ່ ນໄກເຫ ຶ ອຕາຢູໍ່ ສູດນະພາຍິງມີດອກຟັ້ າແສນງາມ  ຫາກໄຜໄດັ້

ເຫ ນຍໍ່ າມ ວຫ  ງ  ເຝ ັ້ າຝ ນພະວ ງຫ  ງຕິດຕາມ  ສາວເອີຍສາວງາມງາມເຫ ື ອໃຈ 

ງາມຈ ງດ ໍ່ ງຄໍາເຂ າຊ ມ  ຫາກໄດັ້ ເຊຍຊ  ມພິລ ມກ ບນັ້ອງສ ມໃຈ 

ຈະຂໍໃຝໍ່ ຝ ນແຕໍ່ນາງດຽວ  ບໍໍ່ ຂໍຂັ້ອງກໍ່ ຽວຍິງອຶໍ່ ນໃດ  ເຝ ັ້ າແຕໍ່ຫ  ່ ງໃຫ 

ໃຝໍ່ ຝ ນໃຈປອງ 

ໂອັ້ ກຸຫ າບສະຫວ ນ  ແຫໍ່ງເມືອງປາກຊ ນທີໍ່ ອັ້ າຍໃຝໍ່ ຝ ນຫມາຍປອງ  ໃຈ

ອັ້ າຍຫວ ງຢູໍ່ ຄຽງປະຄອງ  ກຸຫ າບເປ ນສີດ ໍ່ ງທອງ  ເມືໍ່ ອຍາມແສງສໍ່ອງຈາກດວງ

ສຸລີ 

ຍາມແລງຄໍໍ່ າລ ງນໍັ້ າຊ ນ  ໂອັ້ ບໍລິຄ ນນໍັ້ າຊ ນໄຫ ຜໍ່ ານໃສດີ  ແລເຫ ນຫມູໍ່ສາວ

ເຈ ັ້ າລໍ່ອງລອຍ  ຫມໍ່ ູ່ປາໃຫຍໍ່ນັ້ອຍລອຍຫ ິັ້ ນຄີ  ສິັ້ ນແສງສຸລີສ ດສິແສງຈ ນ 

 

 

 

 

 

 

ຄອບຄ ວຂອງຂັ້ອຍ 

 

ໃນຄອບຄ ວ ຂອງຂັ້ອຍມີ  ພໍໍ່   ແມໍ່   ປູໍ່   ຍໍ່ າ  ອັ້ າຍ  ແລະເອັ້ື ອຍ  ປູໍ່   ຍໍ່ າ  

ເຖ ັ້ າຫ າຍແລັ້ວ  ແຕໍ່ເພິໍ່ ນຍິງແຂງແຮງຢໍ່ ູ່  ສໍ່ວນພໍໍ່ ແມໍ່ ຍິງບໍໍ່ ທ ນເຖ ັ້ າປານໃດ  

ແລະພວກເພິໍ່ ນເປ ນຜູັ້ ຫາລຽງຄອບຄ ວ   

 ອັ້ າຍແລະເອັ້ື ອຍຂອງຂັ້ອຍ  ຮຽນຢຸໍ່ ຊ ັ້ ນມ ດທະຍ ມ   ສໍ່ວນຂັ້ອຍເອງຮຽນຢູໍ່

ຊ ັ້ ນປະຖ ມ 

 ແຕໍ່ລະມັ້ື ອເອືັ້ ອຍຂັ້ອຍຊໍ່ວຍແມໍ່ຄ ວກ ບ  ຂັ້ອຍເປ ນຜັ້ ູ່ປິດເຮືອນ  ສໍ່ວນ

ອັ້ າຍໄປຊໍ່ວອພໍໍ່ ກວດເດິໍ່ ນບັ້ ານ  ແລະເກືອເປ ດເກືອໄກໍ່   ຄ ນໃນຄອບຄ ວຂອງ

ຂັ້ອຍມີຄວາມສາມ ກຄີກ ນດີ 

 

 

 

 

ເພງກຸຫລາບປາກຊັນ 

ແບບຝຶກອ່ານ
ເຮ ່ ອງ 
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ນໍັ້ າຂອງແມໍ່ນແມໍ່ ນໍັ້ າສາຍຫນືໍ່ ງທີໍ່ ໃຫຍໍ່   ແລະຍາວ  ເຊິໍ່ ງໄຫ ຜໍ່ ານ

ປະເທດເຮ າ  ແຕໍ່ເຫນືອເຖິງໃຕັ້   ຢໍ່ ູ່ໃນນັ້ຂອງມີປູ  ປາ  ກັ້ ຸ່ງ  ຫອຍ 

ແລະອືໍ່ ນໆຢໍ່ ງຢາຍຕາມແຄມສອງຝ ໍ່ ງແມໍ່ ນໍັ້ າຂອງມີບັ້ ານເຮືອນ  ແລະ

ຮ ັ້ວສວນຢໍ່ າງຫ ວງຫ າຍ  ໃນລະດູຝ ນນໍັ້ າຂອງຈະຂັ້ື ນຫ າຍ  ໃນ

ລະດູແລັ້ ງນໍັ້ າຂອງຈະບ ກແຫັ້ງລ ງ  ເຊິໍ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການຫາປາ  ແລະປູກຜ ກບາງຊະນິດ  ເພໍ່ື ອກິນເປ ນອາຫານ  ແລະ

ຂາຍເປ ນສິນຄັ້ າ  ແມໍ່ ນໍັ້ າຂອງມີຄວາມສໍາຄ ນ ຕໍໍ່ ການທໍາມາຫາກິນ  

ການໄປມາຫາສູໍ່ແລະຄັ້ າຂາຍຂອງຄ ນເຮ າ  ດ ງນັ້ ນ  ພວກເຮາທຸກຄນ

ຕັ້ອງຊໍ່ວຍ ກ ນຮ ກສາ  ບໍໍ່ ຄວນຖັ້ິ ມຊັ້ີ ເຫຍັ້ື ອ ຫ ື ສໍ່ິ ງເສດເຫ ື ອອໍ່ື ນໆລ ງໄປ

ໃນນໍັ້ າ  ເພາະຈະເຮ ດໃຫັ້ ນໍັ້ າເປີເປັ້ື ອນເປ ນອ ນຕະລາຍຕໍ່ໍ ຄ ນແລະສ ດ 

 

 

 

                         ແນວນ ກນັ້ອຍ          ຍ ງຮູັ້ ເຮ ດຮ ງນອນ 

  ຄືກ ບຄ ນທ ງຫ າຍ      ທໍ່ີ ມີເຮືອນເຊ າໄວັ້  

  ຍາມເມໍ່ື ອກາງເວ ນນັ້ ນ  ມ ນໄປຫາເຫ ຍໍ່ື ອ 

  ຕາເວ ນຕ ກຄ ໍ່ າຄັ້ອຍ    ຈຶໍ່ ງບິນເຂ ັ້ າສູໍ່ຮ ງ     

                         ເຮ າບໍໍ່ ຄວນທໍາຮັ້ າຍ       ເຮືອນຮ ງນ ກຍູໍ່  

                         ນ ກຮ ກຮ ງບໍ່ອນຊ ັ້ ນ         ຄືແທັ້ດ ງຄ ນນ ັ້ ນແລັ້ວ 

 

 

 

 

1. ນ ກໄຂໍ່ ໃສໍ່ຫຍ ງ? 

2. ນ ກໄປຫາເຫ ຍືໍ່ ອເວລາໃດ? 

3. ມ ນກ ບມາຫາຮ ງເວລາໃດ? 

4. ເຮ າບໍໍ່ ຄວນທໍາລາຍຮ ງນ ກຍັ້ອນຫ ຍ ງ? 

 

 

ບົດອ່ານເລ ່ ອງ
ນໍ ີ້ າຂອງ 

ບົດອ່ານບໍ່ຄວນທໍາລາຍຮັງນົກ 

ຄໍ າຖາມ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201        ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    โรงเรียนของเรา       จ านวน  10   ชั่วโมง 
เรื่อง   การสนทนา                                                                     เวลา      1   ชั่วโมง 
******************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 
 การสนทนา  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรม  ควรน ามาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม  
  
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน  
 2. ฟัง พูด ในสถานการณ์ง่ายๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 3. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว   
 
3.เนื้อหาสาระ 
 การสนทนาตามสถานการณ์ 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครแูละนักเรียนทักทายกันเป็นภาษาไทย และภาษาลาว 
  2. ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงความหมายของสิ่งของ อาหาร  อุปกรณ์ในการเรียน  วิชาเรียน  
และสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว  เป็นภาษาลาว 
 ขั้นสอน 
  1.ให้นักเรียนแต่ละคนบอกชื่อสิ่งของแล้วออกมาเขียนเป็นภาษาลาวบนกระดาน  แล้วให้ 
เพ่ือนอ่าน 
          2. ครูน าบทกลอนสายน้ าเซ มาให้นักเรียนฝึกอ่าน แล้วให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญของบท
กลอน  และถามถึงสิ่งที่บทกลอนกล่าวถึง 

 3. ครูถามนักเรียนถ้าเราไปตลาดพบคนแปลกหน้าเข้ามาทักทายว่า “สบายดี เจ้าซิไป๋ใส.”
นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร นักเรียนตอบ  สบายดี ซิไปโรงเรียนครับ  ......... แล้วครใูห้นักเรียนคิดและจับคู่
กับเพ่ือนสนทนาต่อ   

 4. ครกู าหนดกรอบการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับ โรงเรียน ห้องเรียน และครอบครัว โดยฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งแนะน าตนเอง  โรงเรียนของตนเอง ห้องเรียนและครอบครัวของตนเอง โดยสังเกตตั้งแต่การ
ทักทาย  การสนทนา  ค าลงท้ายในการสนทนา  และการกล่าวลา 

 5. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้การทักทายตามสถานการณ์ต่างๆ เป็นภาษาลาวเป็นตัวอย่าง   
 ขั้นสรุป 

 นักเรียนทุกเขียนบทสนทนาของตนเองเป็นภาษาลาว   
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5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ค าศัพท์ภาษาลาว 
 2. บทกลอนสายน้ าเซ 
 3. เพลงกุหลาบปากซัน 
 4. บทสนทนาภาษาลาว 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
     1.1 ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน เขียน การอภิปราย การตอบค าถาม การเขียนเรื่องหร
สถานการณ์ การน าเสนอ การท ากิจกรรมทางภาษา และการบันทึกในใบกิจกรรม 
     1.2 ครูให้คะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากเกณฑ์การให้คะแนน 
 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     2.1 ค าถามในใบบันทึกกิจกรรม 
     2.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
     3.1 การท ากิจกรรม และการตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  
           3.2 แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  3.3 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ແດນດິນຖິໍ່ ນໄກເຫ ຶ ອຕາຢູໍ່ ສູດນະພາຍິງມີດອກຟັ້ າແສນງາມ  

ຫາກໄຜໄດັ້ ເຫ ນຍໍ່ າມ ວຫ  ງ  ເຝ ັ້ າຝ ນພະວ ງຫ  ງຕິດຕາມ  ສາວເອີຍ

ສາວງາມງາມເຫ ື ອໃຈ 

ງາມຈ ງດ ໍ່ ງຄໍາເຂ າຊ ມ  ຫາກໄດັ້ ເຊຍຊ  ມພິລ ມກ ບນັ້ອງສ ມໃຈ 

ຈະຂໍໃຝໍ່ ຝ ນແຕໍ່ນາງດຽວ  ບໍໍ່ ຂໍຂັ້ອງກໍ່ ຽວຍິງອຶໍ່ ນໃດ  ເຝ ັ້ າແຕໍ່ 

ຫ qງໃຫ ໃຝໍ່ ຝ ນໃຈປອງ 

ໂອັ້ ກຸຫ າບສະຫວ ນ  ແຫໍ່ງເມືອງປາກຊ ນທີໍ່ ອັ້ າຍໃຝໍ່ ຝ ນຫມາຍ

ປອງ  ໃຈອັ້ າຍຫວ ງຢູໍ່ ຄຽງປະຄອງ  ກຸຫ າບເປ ນສີດ ໍ່ ງທອງ  ເມືໍ່ ອຍາມ

ແສງສໍ່ອງຈາກດວງສຸລີ 

ຍາມແລງຄໍໍ່ າລ ງນໍັ້ າຊ ນ  ໂອັ້ ບໍລິຄ ນນໍັ້ າຊ ນໄຫ ຜໍ່ ານໃສດີ  ແລ

ເຫ ນຫມູໍ່ສາວເຈ ັ້ າລໍ່ອງລອຍ  ຫມໍ່ 6ປາໃຫຍໍ່ນັ້ອຍລອຍຫ ິັ້ ນຄີ  ສິັ້ ນແສງ

ສຸລີສ ດສິແສງຈ ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເພງກຸຫລາບປາກ
ຊັນ 



82 
 

 

 

 

ຍາມເມືໍ່ ອແລງລ ງແລັ້ວ  ແລລໍໍ່ າລໍາເຊ 

ເຫ  ນເປ ນໂງເງຄ ດ         ປໍ່ ອງທາງທຽວນໍັ້ າ 

ແນນລໍ່ອງລໍາເຊກວັ້ າງ          ກາງວ ງໃສສໍ່ອງ 

ລ ມໄລໍ່ຟອງເຟືອດນໍັ້ າ   ແນມແລັ້ວເລ ໍ່ າສະອອນ 

ມີທ ງດອນທິງແກັ້ ງ         ຫຶນໂງໍ່ນງາມຕາ 

ຝູງຫມູໍ່ປາລໍ່ອງລອຍ            ລຽບນະທີທຽວນໍັ້ າ 

ສຽງສາວລໍາເລາະນໍັ້ າ     ຫາຄວາຍແຄມຝ ໍ່ ງ 

ຄວາຍຫ  ໍ່ ງລ ງແມບນໍັ້ າ ນອນຊັ້ອງແ ຊໍ່ເຍ ນ 

 

 

 

 

 

ການທັກທາຍ 

 

ກ. ສະບາຍດີອັ້ າຍ 

ຂ. ສະບາຍດີ 

ກ. ດ ນແລັ້ວ  ຄືຈ ງວໍ່ າບໍໍ່ ເຫ ນອັ້ າຍມາຍາມ ອັ້ າຍໄປວຽກທາງໃດ

ນໍ? 

ຂ.ໂອໍ່   ອັ້ າຍບໍໍ່ ໄດັ້ ຢູຸໍ່   ເພາະໄດັ້ ໄປເຮ ດວຽກຢູໍ່ ຕໍ່າງແຂວງ 

ກ.ເປ ນແນວໃດວຽກຂອງອັ້ າຍຢູໍ່ ຕໍ່າງແດນ  ສະດວກຢູໍ່ ຕີັ້  

ຂ. ທຸກສິໍ່ ງທູກຢໍ່ າງດໍາເນິນໄປດັ້ວຍດີ  ນັ້ອງຢູໍ່ ທາງນີັ້ ເປ ນ

ແນວໃດ? 

ກ.ກໍໍ່ ຍ ງມໍ່ວນຊືໍ່ ນຢູໍ່ ຄືເກ ໍ່ າຫ ັ້ນຫ ະນັ້ອງຂໍອະນຸຍາດລາໄປຮຽນ

ກໍ່ອນ 

ຂ.ໂຊກດີ 

ແບບຝ ກອ່ານ  ສາຍ
ນໍ ີ້ າເຊ 

ບົດສົນທະນາ 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาลาว)  ล 10201        ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ........ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    วัน เวลา จ านวน               จ านวน   5   ชั่วโมง 
เรื่อง   วัน เดือน ปี เวลา จ านวน                 เวลา     5   ชั่วโมง 
*********************************************************************************************** 
1. สาระส าคัญ 

การบอกวัน เดือน ปี เวลา จ านวน ในภาษาลาวไดถู้กตอ้งเป็นพ้ืนฐานในการส่ือสารทางภาษาท่ีดี 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 นักเรียนบอกวัน เดือน ปีในภาษาลาวได้ถูกต้อง 
 2.2 นักเรียนบอกเวลา ตามเข็มนาฬิกาในภาษาลาวได้ถูกต้อง 
 2.3 นักเรียนบอกจ านวนนับในภาษาลาว ได ้
 

3. สาระการเรียนรู้ 
1. เรื่อง วัน เดือน (จ านวน 1 ชั่วโมง) 
2. เรื่อง เวลา (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
3. เรื่อง จ านวน (เวลา 2 ชั่วโมง) 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

 ชั่วโมงที่ 1 (เรื่อง วัน เดือน ปี) 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องสัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน วันอะไรบ้าง 
   2. นักเรียนฟังเสียงภาษาลาวจาก CD บอกวันทั้ง 7 ใน 1 สัปดาห์ 
  ขั้นสอน 
   1. ครใูห้นักเรียนดูชื่อวันทั้ง 7 ใน 1 สัปดาห์ จากแผนภูมิ 7 วันเป็นภาษาลาว แล้วอ่านตาม
คร ู
   2. แจกบัตรค าชื่อวัน ให้นักเรียนแต่ละคนแล้วให้พูดเป็นภาษาลาวว่าวันอะไร ตามบัตรค าที่
ตนได้รับ 
   3. ครใูห้นักเรียนดูชื่อเดือนทั้ง 12 ใน 1 ปี จากแผนภูมิ แล้วอ่านตามครู 

 4. แจกบัตรค าชื่อเดือน ให้นักเรียนแต่ละคนแล้วให้พูดเป็นภาษาลาวว่าเดือนอะไร ตามบัตร  
ค าท่ีตนได้รับ 
   5. ครใูห้นักเรียนดูแผนภูมกิารอ่านปีในภาษาลาว แล้วอ่านตามครู 
   6. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู ้เรื่องวันในภาษาลาว   

 ขั้นสรุป 
   1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุป 
                 2. นักเรียนคัดลายมือชื่อวัน เดือน เป็นภาษาลาว 
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 ชั่วโมงที่ 2 -3 ( เรื่อง เวลา) 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องเวลาใน 1 วัน 
   2. นักเรียนฟังเสียงพูด เรื่อง เวลาในภาษาลาวจาก แผ่น CD  
  ขั้นสอน 

 1. ครใูห้นักเรียนดูนาฬิกา และบอกเวลาเป็นภาษาลาว   
 2. ให้นักเรียนอ่านแผนภูมิ การอ่านเวลาใน 1 วัน  

  3. แจกบัตรค าเวลา ให้นักเรียนแต่ละคนแล้วให้บอกเป็นภาษาลาวว่าเวลาอะไร ตามบัตรค าท่ี
ตนได้รับ 
  4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู ้เรื่อง เวลาในภาษาลาว  

 ขั้นสรุป 
  1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุป 

 2. นักเรียนคัดลายมือเรื่องเวลาตามแผนภูมิเป็นภาษาลาว 
 

 ชั่วโมงที่ 4-5 (เรื่อง จ านวน) 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   1. ครูทบทวนการบอกชื่อวัน เวลา เป็นภาษาลาว 
   2. ครูสนทนาถึงจ านวนนับ ของไทย  
  ขั้นสอน 
   1. ครใูห้นักเรียนฟังเสียงจ านวนนับเป็นภาษาลาว 
   2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  และเลขานุการ  แล้วศึกษา         
ใบความรู ้เรื่องจ านวนนับในภาษาลาว  
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกพูด จ านวนนับเป็นภาษาลาว  

 ขั้นสรุป 
   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
   2. นักเรียนคัดลายมือชื่อจ านวนนับไว้ในสมุด 

 

5.  ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
  1. CD บันทึกเสียงภาษาลาว เรื่อง วัน เวลา และจ านวน 
  2. ใบความรู้เรื่อง วัน เวลา จ านวนนับ 
  

6.  การวัดและประเมินผล 
  1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

 2. สังเกตจากการสนทนาซักถามของนักเรียน 
  3. ตรวจสมุดคัดลายมือ 
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7. บันทึกหลังสอน 
 1. ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ....................................................                                                                                                                 
     (...............................................) 

            ต าแหน่ง............................................... 
                         ............../......................../............. 
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ມ ູ້  ເດ ອນ 
 

ມ ູ້  
                           ວັນຈັນ    ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ 
ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົ າ    ວັນອາທິ ດ 

 
ເດ ອນ 

           ມັງກອນ ກຸມພາ   ມ ນາ    ເມສາ ພຶດສະພາ ມິຖຸນາ 
ກໍລະກົດ ສິ ງຫາ  ກັນຍາ    ຕຸລາ ພະຈິ ກ ທັນວາ 

 

ປu 
ຄ.ສ 2009 ຄ.ສ 2000 ຄ.ສ 2010 
ຄ.ສ 2011 ຄ.ສ 2012 ຄ.ສ 2013 
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การใช้ค า ส านวนต่างๆ ในภาษาลาว 
 

1. ส านวนบอกเวลา 
การบอกเวลาในภาษาลาวมีวิธีการเรียก บอกเวลาด้วยส านวนต่าง ๆ  ดังนี้ 
ຍັງ   ใช้กล่าวถึง  ก่อนเวลา  เช่น 
  6ໂມງຍັງ         หมายถึง  เกือบจะหกโมง 
  9ໂມງຍັງ10     "  อีกสิบนาที 9 โมง 

  8ໂມງຍັງ20     "  อีก 20 นาที 8 โมง 

  ຕ 3ໂມງຍັງ20     "   อีก 20 นาทีตี 3 

  ປາຍ       "   หลังเวลาที่กล่าวถึง เช่น 

  8ໂມງປາຍ     "  8 โมงกว่า 

  10ໂມງປາຍ15    "  10 โมง 15 นาท ี

  7ໂມງປາຍ40    "  7 โมง 40 นาที 

ຈັບ          "   ตรง เช่น 

  9ໂມງຈັບ      "  9 โมงตรง 

  12ໂມງຈັບ     "  เที่ยงตรง 
 
ເຄິີ່ ງ          "  ครึ่ง เช่น 

       5ໂມງເຄິີ່ ງ             "  5 โมงครึ่ง,5 โมง 30 นาที 
 

2. ส านวนเรียกเวลา 
ภาษาลาวมีส านวนเรียกเวลา แบ่งออกเป็น เวลากลางวันและเวลากลางคืน ดังนี้ 
  ມ ູ້ ເວັນ                หมายถึง  ช่วงกลางวัน 
  ຕອນເຊົ ູ້ າ             "  ตอนเช้า ระยะระหว่าง6โมงเช้า ถึง เที่ยงวัน 

  ຕອນທີ່ ຽງ              "  เวลาเที่ยง ถึง บ่าย 

  ຕອນບີ່ າຍ              "  เวลาบ่ายโมง ถึง บ่าย3โมง 

  ຕອນແລງ                  " เวลาระหว่าง4โมงเย็น ถึง 6โมงเย็น 

  ມ ູ້ ຄ ນ               "  ช่วงเวลากลางคืน 

ใบความรู้ที ่2 
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 ຕອນຫົວຄໍີ່ າ             หมายถึง      ตอนหัวค่ าเวลาประมาณ6โมงเย็น ถึง5 ทุ่ม 
 ຕອນເດິ ກ                 ”  ตอนดึง เวลาประมาณ 4 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม 
ເວລາໄກີ່ ຂັນ       ”  เวลาเช้าตรู่ 
4ໂມງເຊົ ູ້ າ           ”  04.00 น. (ตี 4) 
5ໂມງເຊົ ູ້ າ           ”  05.00 น. (ตี 5) 
6ໂມງເຊົ ູ້ າ          ”   06.00 น. (6 โมงเช้า) 
7ໂມງເຊົ ູ້ າ           ”  07.00 น. (7 โมงเช้า) 
8ໂມງເຊົ ູ້ າ           ”  08.00 น. (8 โมงเช้า) 
9ໂມງເຊົ ູ້ າ           ”  09.00 น. (9 โมงเช้า) 
10ໂມງເຊົ ູ້ າ              ”  10.00 น. (10 โมงเช้า) 
11ໂມງເຊົ ູ້ າ              ”  11.00 น. (11 โมงเช้า) 
12ໂມງເຊົ ູ້ າ ຫ   ທີ່ ຽງ   ”  12.00 น. เที่ยงวัน 
ບີ່ າຍ 1ໂມງ               ”  13.00 น. (บ่ายโมง) 
ບີ່ າຍ 2ໂມງ               ”  14.00 น. (บ่าย2โมง) 
ບີ່ າຍ 3ໂມງ               ”  15.00 น. (บ่าย 3 โมง) 
4ໂມງແລງ                  ”  16.00 น. (บ่าย 4 โมง) 
5ໂມງແລງ                   ”  17.00 น. (5 โมงเย็น) 
6ໂມງແລງ                   ”  18.00 น. (6 โมงเย็น) 
7ໂມງແລງ                   ”  19.00 น. (1 ทุ่ม) 
8ໂມງກາງຄ ນ         ”  20.00 น. (2 ทุ่ม) 
9ໂມງກາງຄ ນ         ”  21.00 น. (3 ทุ่ม) 
10ໂມງກາງຄ ນ         ”  22.00 น. (4 ทุ่ม) 
11ໂມງກາງຄ ນ         ”  23.00น. (5 ทุ่ม) 
12ໂມງກາງຄ ນ ຫ   ທີ່ ຽງຄ ນ ”  เที่ยงคืน 
1ໂມງກາງຄ ນ         ”  01.00 น. (ตี 1) 
2ໂມງກາງຄ ນ         ”  02.00 น. (ตี 2) 
3ໂມງກາງຄ ນ         ”  03.00 น. (ตี 3) 
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ຕົວເລກ 

 
ຕົວເລກ 

໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖  ໗ ໘ ໙  ໑o ໕o   ໑oo    ໑,ooo 
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