
 
 
 
 

 
 

แบบรายงาน 
การจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ครูผู้สอน 
Miss Nguyen Thi My Trang 

ต าแหน่ง ครูพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://kru-kpw.blogspot.com/2014/07/blog-post_90.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwicjvrAyMvVAhVBwrwKHZ9WDZgQwW4IHTAE&usg=AFQjCNGikuQ52klwGdd5Qo27MOs3uHjbBQ


 
 
 
 
                                             

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   ๑๑   เดือน   มีนาคม     พ.ศ ๒๕๖๕  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า Miss Nguyen Thi My Trang ต าแหน่ง ครพิูเศษ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔  รายวิชา
ภาษาเวียดนาม รหัสวิชา ต31202 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง Bang chu cai  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการด าเนินการ 
 1. ช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาเวียดนามและพัฒนาการออกเสียงภาษาเวียดนามของ
นักเรียนให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ 
  2. เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเวียดนามและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

                                                      (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน 
           (Miss Nguyen Thi My Trang ) 
                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ ) 
                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ         รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

 อนุญาต            
 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม         

                     
 

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ  
 เรื่อง “Bang chu cai”  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้จัดท า  Miss Nguyen Thi My Trang    
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  256๔ 
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ่าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความ
บันเทิง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น่ามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เข้าใจความ 
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ ต่าง 
ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด่าเนินชีวิต (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2551: 1) 
  ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนในสังคม ดังที่ วิลกินส์ (Wilkins, 1970 อ้างถึงใน ธูปทอง 
กว้างสวัสดิ์, 2545 : 2) ได้กล่าวว่า ภาษา คือสื่อของการติดต่อสื่อสารที ใช้กันมากที่สุด ภาษา เป็นสื่อที่ท าให้
โครงสร้างสังคมมีความประณีตและสมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นหัวใจของการสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการ
ใดๆ ก็ตาม จะไม่สมบูรณ์เท่ากับการสื่อสารที่มาในรูปของ“เสียง” ทั้งนี้  เพราะ “เสียง” เป็นองค์ประกอบที 
ส าคัญที่ สุดใน“สื่อภาษาพูด” และวิชาที่เกี่ยวข้องกับเสียงพูด คือ วิชาสัทศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ ว่าด้วยการผลิต
เสียงดังนั้น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
เรื่องการออกเสียงค าต่างๆ ในภาษานั้นๆ ได้อย่าง ถูกต้อง (เอกสารประกอบการสอนสัทศาสตร์ ประกอบ ผล
งาม, 2549 : 2-5) 
   การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืน เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนเพ่ือ
ความรู้ทางภาษาเท่านั้น แต่เรียนเพ่ือน าไปเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความต้องการใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน การที่จะให้ ผู้เรียนมีความสามารถตามที่คาดหวัง
ดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดองค์ความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  รวมถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแบ่ง
สาระการเรียนรู้ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ออกเป็น 4 สาระ คือ สาระที่ 1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระที 2 
ภาษาและวัฒนธรรม สาระที 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสาระที  4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใช้ในการด าเนินชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมรับข้อมูลข่าวสารและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศมี
ความคาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจตคติที ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน ระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงราว



 
 
 
 

และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2544 : 2) 
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอด
หลักสูตรการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
จัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
  ซึ่งทางโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดเรียนการสอนภาษา
ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมทั้งเกิดความตื่นตัวและหันมาให้ความส าคัญการเรียนภาษาที่ใช้
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างจริงจัง  ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) และส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนและศักยภาพอย่าง
สร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ตามความ
ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนภาษาเวียดนามจึงไม่เพียงเรียนเพื่อให้รู้เกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในการจัดการเรียนรู้ด้วย อีกท้ังมีการ
เน้นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพด้วย 
  ข้าพเจ้า Miss Nguyen Thi My Trang ในฐานะของครูผู้สอน รายวิชาภาษาเวียดนาม ได้ตระหนัก
และเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท า นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตสื่อการเรียน
การสอน เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน   ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม “Bang Chu Cai “ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงงภาษาเวียดนาม  “Bang Chu Cai” ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 

 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาภาษาเวียดนาม ต31201 

จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
3.2.1เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไข/ พัฒนา 
 1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาเวียดนาม A, Ă, Â, B, C, D 
 2. แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระในภาษาเวียดนาม A, Ă, Â, E, Ê, I, Y, U, Ư 
 3. แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีมีวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนาม Ba, Bà, Bả, Bã, Bá, Bạ 
 4. แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีมีตัวสะกดในภาษาเวียดนาม Nam, Làm, Việc, Tên 
 5. แบบฝึกการอ่านออกเสียงประโยคสั้นๆ ในภาษาเวียดนาม Tôi tên là Tùng. 

 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบวัดความสารถทางการอ่านออกเสียง ก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 
 



 
 
 
 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศในระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม จ านวน 5 ชุด แต่ละชุดจ าแนกได้ดังนี้ (1) 

แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น (2) แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระ (3) แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่
มีวรรณยุกต์ (4) แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีมีตัวสะกด (5) แบบฝึกการอ่านประโยคสั้นๆ  

 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสารถทางการอ่านออกเสียง ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) 
 4. น าไปใช้กับกลุ่มประชากร เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษา
เวียดนาม  ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 

                                                           
3.4   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 

 

3.5   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาที่มีปัญหาการอ่านออก

เสียงค าศัพท์ในภาษาเวียดนาม สามารถออกเสียงค าศัพท์ภาษาเวียดนาม หลังการฝึกจากแบบฝึกทักษะการ
ออกเสียง 5 ชุด ได้ถูกต้องและชัดเจนทุกคน  

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะทางภาษาเวียดนามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาเวียดนามเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ใน

ด้านทักษะภาษาเวียดนาม ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 

 
           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 

                  (Miss Nguyen Thi My Trang)           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
                          ต าแหนง่  ครู            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  

                           (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

                     (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

                            ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

                                            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยที่ 1 อักษรภาษาเวียดนาม      เวลาเรียน   10   ชั่วโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 1 (Chữ cái Tiếng Việt)     เวลาเรียน  1   ชั่วโมง 

สอนวันที่ .......... เดือน ........................................... พ.ศ. …………………. ภาคเรียนที่   2 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีเหตุผล 
ต 1.1 ม.1/2 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  
ต 1.2 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตาม หลักการ

อ่าน 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1   :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

           และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 มาตรฐาน ต 2.2   :  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

           ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง 

           ถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1   :  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 ตัวช้ีวัด  ต 4.1/1  :  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น 
       ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

 

 



 
 
 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ภาษาเวียดนาม (เวียดนาม: tiếng Việt เตี๊ยงเหฺวียด, tiếng Việt Nam, Việt ngữ) เป็นภาษาที่มี
วรรณยุกต์และเป็นภาษาทางการของประเทศเวียดนาม เป็นภาษาแม่ของประชากรเวียดนามถึงร้อยละ 87 
รวมถึงผู้อพยพจากเวียดนามประมาณ 2 ล้านคน และรวมถึงชาวเวียดนาม-อเมริกันเป็นจ านวนพอสมควรด้วย 
ถึงแม้ว่าจะมีการยืมค าศัพท์จากภาษาจีนและเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนาม
ให้เป็นตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกซึ่งในกลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด (10 เท่าของภาษาที่มีจ านวน
คนพูดเป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ในด้านระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน 
เรียกว่า "จื๋อญอ" ต่อมาชาวเวียดนามได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพ่ือใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า "จื๋อโนม" แต่ใน
ปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส โดยเครื่องหมายเสริมสัทอักษรใช้เป็น
วรรณยุกต์                     

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถออกเสียงการอ่านพยางค์หรือค าในภาษาเวียดนามได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
มากที่สุด  (K) 

  2. นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะและระบบโครงสร้างของภาษา และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน(P) 

 3. นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

 มีความรู้ฝึกการอ่านออกเสียงและเขียนตัวอกษรของภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้อง 

ลับดับที ่ ตัวอักษร ค าอ่าน เทียบกับตัวอกัษรใน
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย 

1 A a a อา -า 
2 Ă ă á อ่ะ  อ๋า -ะ 
3 Â â ớ เอ๋อ เ-อะ 
4 B b Bê - bờ เบ่อ บ 
5 C c Xê cờ เก่อ ก 
6 D d Dê dờ เย่อ ย 
7 Đ đ Đê đờ เด่อ ด 
8 E e E แอ แ- 
9 Ê ê Ê เอ เ- 

10 G g Gờ เก่อ ก 
11 H h hờ เห่อ ห 
12 I i I ngắn อี (งั้น) อี 
13 K k Ka กา ก 
14 L l Lờ เล่อ ล 
15 M m Mờ เม่อ ม 

 

 ความรู้  (K)    

                     นักเรียนสามารถออกเสียงการอ่านพยางค์หรือค าในภาษาเวียดนามได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษามากที่สุด  (K) 

 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)     

   นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะและระบบโครงสร้างของภาษา และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน(P) 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)   

       นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ  
 

 

 

 

 



 
 
 
 

  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร 

   2. ความสามารถในการคิด  

   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   

   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ซื่อสัตย์ หมายถึง เรียนรู้ และท างานด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 2. มีวินัย  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการท างาน ยึดมั่นและปฏิบัติในข้อตกลง  กฎเกณฑ์ท างาน
ส่งทันตามก าหนด ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 3. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 4. มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  
ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง ภาคภูมิใจในผลงาน 

 5. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง มสี่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
อาสาช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 
    1 ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)  
            1.1  Reading (อ่าน)    1.2  (W)Riting (เขียน)   1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
    2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
 1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
 2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 3  Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
 4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า) 
 5  Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ) 
 6  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
 7  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
         8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
 
 
 
 



 
 
 
 

การบูรณาการ  
    1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
2  การมคีวามรู้ มีคุณธรรม 

    2  การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET  
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐาน  1.3 ม.1/2 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้   

 
การประเมินเป้าหมายการเรียนรู ้

 

 
การจัดการเรียนรู ้

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

น าเข้าสู่บทเรียน -เป็นการทบสอบความรู้ของนักเรียน
เกี่ยวกับตัวอักษรของภาษาเวียดนาม 
-คือการให้นักเรียนขึ้นไปเขียน26
ตัวอักษรของภาษาอังกฤษบนกระด่าน 
 

ความรู้ในการเรียนภาษา
เวียดนามมาก่อน 

การเรียนรู้15ตัวอักษรของภาษา
เวียดนามโดยการฝึกอ่านออกเสียง
และการหัดเขียนตัวอักษรอย่าง
ถูกต้อง 

ครจูะตัดออกและเพ่ิมเติมตัวอักษรใน
ภาษาอังกฤษที่นักเรียนเขียนไว้บน
กระดานให้เป็นภาษาเวียดนาม
(15ตัวอักษร) 
ครูจะอ่านออกเสียงทั้ง 15ตัวอักษรให้
นักเรียนได้ฟังแล้วก็จะเริ่มพานักเรียนอ่าน
ออกเสียงแต่ละตัวอักษรเมื่อครบ15
ตัวอักษรจะให้นักเรียนทบถ้วนอีกครั้ง(การ
อ่านออกเสียงโดยตัวของนักเรียนเอง) 

เอกสาร 

ฝึกเขียนตัวอักษรอย่างถูกต้อง นอกจากการเขียนตัวอักษรเป็น
ภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยทั่วไป
แล้วก็ให้นักเรียนฝึกหัดการเขียนตัวอักษร
เป็นภาษาเวียดนาม 

เอกสาร 

สามารถอ่านออกเขียนได้15
ตัวอักษรของภาษาเวียดนามได้
อย่างใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
มากที่สุด 

เก็บเอกสารฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษรที่
เขียนบนกระดาน 

เอกสารและความรู้
ความสามารถ 

 

      

 

 



 
 
 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1) บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อักษรภาษาเวียดนาม ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ 1 เรื่อง Chữ cái Tiếng Việt 
 2) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาเวียดนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 3) เว็บไซต์สืบค้นด้วยตนเองจาก http://www.google.com  
  4) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  5) สอบถามจากบุคลคล เช่น ครู เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกโรงเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 

ความก้าวหน้า 

ของผู้เรียน 
วิธีวัด เครื่องมือ คะแนน 

เกณฑ์ผ่านขั้น
ต่ า 

1. ด้านความรู้ (K) 

 

- กรอบฝึกหัด 1 

- ท าแบบทดสอบ 

  ก่อนเรียนและ 

  หลังเรียน 

- กรอบฝึกหัด 1 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 

30 คะแนน 
10 คะแนน 

15 คะแนน 
5 คะแนน 

2. ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) 

- กรอบฝึกหัด 2  
  ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบัติ 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- กรอบฝึกหัด 2 แบบ
ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

15 คะแนน 9 คะแนน 

3. ด้านสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  
5 ประการ 

- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบัติ 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- แบบประเมิน
สมรรถนะ    

  ส าคัญของผู้เรียน 5  

  ประการ 

15 คะแนน 9 คะแนน 

4. ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (A) 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ประเมิน คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์  จาก
การปฏิบัติกิจกรรมใน
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค์ 

15 คะแนน 9 คะแนน 

รวมคะแนน 85 คะแนน 47 คะแนน 

http://www.google.com/


 
 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  .........  คน   

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี      ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  .....................  

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง   ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

 – ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง  ....... คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             ลงชื่อ …………………………….….…………………. 

                                         (Miss Nguyen Thi My Trang) 
                                                       ต าแหน่ง ครูพิเศษ 

                                    ………../……………../…….…. 

 

 



 
 
 
 

การนิเทศตรวจสอบของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

             

                                ลงชื่อ …………………………….…………………. 

                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 
                        ต าแหน่ง รักษาการรองผู้อ านวยการ                 
                                                                       ………../……………../…….…. 

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

                    

                  ลงชื่อ ……………………………….…………………. 

                                      (นางกิษรา  เทสันตะ) 
                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  

                           ………../……………../………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


