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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     บทสนทนา ( การทกัทาย )                  เวลา  3 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  พูดประโยคแสดงความตอ้งการของตนง่ายๆ 
2.  เขา้ใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
3.  ท  ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
4.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  ประโยคแสดงความตอ้งการของตนง่ายๆ 
2.  ถอ้ยค าและประโยคง่ายๆท่ีใชส่ื้อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
3.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

4.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร)  หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน) และอกัษรจีน   
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. แนะน าตวัเองโดยเนน้ค าวา่ “ สวสัดี ”  （你好） 

2. ท ากิจกรรมโดยใชค้  าวา่ “ สวสัดี ” （你好） พร้อมกบัร้องเพลง 你好！ 
3. สอนประโยคการขออนุญาตเขา้หอ้งเรียน  ขออนุญาตเขา้ห้องน ้าและขออนุญาตไปด่ืมน ้ า 
4. สอนพยญัชนะในระบบสัทอกัษร ( พินอิน ) โดยร้องเป็นเพลง 

b   p   m   f d   t   n   l 
g   k   h  j   q   x 
zh  ch  sh  r z   c   s                                     

   y w 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความสนใจและความมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัพยญัชนะในระบบสัทอกัษร 
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5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าพยญัชนะในระบบสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  3 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
2.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

2.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน)และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. สอนสระในระบบสัทอกัษร  โดยร้องเป็นเพลง 
a       o      e     i       u       ü 

ai         ei         ao         ou 

an        en       ang        eng        ong 

2. สอนวรรณยกุตใ์นระบบสัทอกัษร 
a1      a2     a3     à    

o1     ó     o3     ò 

e1     é     e3     è   
จนถึงสระตวัสุดทา้ยในเพลง 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความสนใจและความมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัสระในระบบสัทอกัษร 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสระในระบบสัทอกัษร 
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
2.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

2.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน)และ อกัษรจีน 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. อธิบายถึงหลกัการอ่านและเขียน pinyin  ส่วนประกอบของ pinyin ซ่ึงประกอบดว้ย  
       พยญัชนะ  + สระ+ วรรณยกุต ์
2.    ท ากิจกรรมทบทวน  pinyin ส่วนประกอบของ pinyin       

4. กระบวนการวดัและประเมินผล     
 ความสนใจและความมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

งานท่ีมอบหมาย : ท าแบบฝึกหดัแยก พยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
3.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 

3.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช ้拼音(พินอิน)  และ อกัษรจีน  
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงพยญัชนะตาม  d  n  l  h  sh 
2.   ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงสระตาม i ao ong  -i  และผนัเสียงวรรณยกุต์  
3.   น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตาม   
      โดยเนน้ค าศพัทใ์นบทท่ี 1 พร้อมอธิบายความหมายของค า 

4.   อธิบายการเขียนวรรณยุกตบ์นสระ  i 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : 1. คดัพยญัชนะและสระ 
                  2. คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ขีดพื้นฐาน                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 2.  บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
 3.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
 4.  ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ง่ายๆได ้
2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 2.  ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
 3.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
 4.  การฟัง การพูด ส่ือสารประโยคในสถานการณ์ง่ายๆ 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  อ่านหนงัสือแบบเรียนเรียนภาษาจีนใหส้นุก  

2.  อธิบายขีดพื้นฐานของตวัอกัษรจีน “ เส้นขวาง ”（横 héng） 

3.  อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” （大声念） 
4.  ท ากิจกรรมต่ออุปกรณ์เคร่ืองเขียนเป็นเส้นขวาง 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : 1.  คดั “ อ่านออกเสียงดงัๆ”   （大声念） 

      2.  คดัขีดพื้นฐาน “ เส้นขวาง”（横 héng） 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนของนกัเรียน 
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ความรู้รอบตวั                         เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. อ่าน “ นอ้งๆรู้ไหม ”（ 你知道吗？）   
2.  อธิบายท่ีมาของตวัอกัษรจีนวา่มีการววิฒันาการมาจากส่ิงใดบา้ง 

3.  ใหน้กัเรียนทายความหมายจากอกัษรจีน เช่น 日 หากทายไม่ไดจึ้งค่อยๆ วาดเป็นรูปภาพเพื่อให้ 
      นกัเรียนจินตนาการตามได ้ 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความสนใจและความมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -  แบ่งหมวดหมู่พยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์
    -  อ่านและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์
    -  ผนัเสียงวรรณยกุต์ 

    -  เขียนขีดพื้นฐาน  “ เส้นขวาง ”（横 héng） 
    -  เขียนอกัษรภาพ  

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั     
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2.  แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ค าศพัทแ์ละตวัอกัษรจีน                        เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
3.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 2.  ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 

3.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช ้拼音(พินอิน)  และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  ใหน้กัเรียนอ่านตาม  a  o  ai  และผนัเสียงวรรณยกุต์ 
2.   ใหน้กัเรียนอ่านตาม  b  m  w 
3.   น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท ์พร้อม
อธิบายความหมายของค า 
4.    อ่านหนงัสือ ตามคุณครู  

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : 1. คดั พยญัชนะและสระ   
      2. คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล     
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2.  บตัรค าสัทอกัษร 
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 
 

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     บทสนทนา (การบอกรัก)                        เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  พูดประโยคแสดงความรู้สึก 
3.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 2.  ประโยคแสดงความรู้สึก 
 3.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   อ่านหนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุกตามคุณครู 

2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ”  （大声念） 
3.   ท  ากิจกรรม “ บอกรัก ”   เพื่อฝึกใหน้กัเรียนพูดไดช้ดัเจนและคล่องแคล่ว  

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 1. ความสนใจและความร่วมมือของกิจกรรมในหอ้งเรียน 
 2. ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : คดั “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” （大声念）  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ขีดพื้นฐาน                         เวลา  3 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  อธิบายขีดพื้นฐานของตวัอกัษรจีน  “ เส้นด่ิง ”（竖 shù） 
2.  ท ากิจกรรมต่ออุปกรณ์เคร่ืองเขียนเป็นแนวตั้ง  

3.  อ่านหวัขอ้  “  นอ้งๆรู้ไหม ”  （你知道吗？） 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 1. ความชดัเจนและถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง 
 2. ความสนใจและความร่วมมือในการท ากิจกรรมในหอ้งเรียน 

งานท่ีมอบหมาย :  คดัขีดพื้นฐาน “ l ”（竖 shù）  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนของนกัเรียน 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ค าศพัทแ์ละตวัอกัษรจีน                             เวลา  3 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -  แยกหมวดหมู่  พยญัชนะ  สระ 
    -   ผนัเสียงสระ+วรรณยกุต ์
   -   ผสม พยญัชนะ+ สระ+วรรณยกุต์ 
   -    ขีดพื้นฐาน 
   -    อกัษรภาพ 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. ใหน้กัเรียนอ่านตาม  en  in  และผนัเสียงวรรณยกุต์ 
2. ใหน้กัเรียนอ่านตาม  f  j  z 
3.  น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท์ 
4.  อ่านหนงัสือ ตามคุณครู 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : 1.   คดั พยญัชนะ + สระ 
     2.  คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     บทสนทนา (การบอกลา)                        เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3.  ฟัง การพูด ส่ือสารประโยคในสถานการณ์ง่ายๆได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3.  การฟัง การพูด ส่ือสารประโยคในสถานการณ์ง่ายๆ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  อ่านหนงัสือแบบเรียน ตามคุณครู  

2.  อ่านหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ”    （大声念） 
3.  ท ากิจกรรม  “  การทกัทาย การกล่าวลา ”   เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเขา้ใจหลกัการทกัทายผูใ้หญ่     
      รวมทั้งการกล่าวลา 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย :    คดัหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ” （大声念）      
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ขีดพื้นฐาน                         เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  อธิบายขีดพื้นฐานของตวัอกัษรจีน “ เส้นลาดเอียงลงทางซา้ย ” （撇 piě） 

2. ท ากิจกรรมคน้หาขีดพื้นฐาน  “ เส้นขวาง”（横 héng） “ เส้นด่ิง ”（竖 shù） 
     “ เส้นลาด เอียงลงทางซา้ย “（撇 piě） 

3.  อ่าน “ นอ้งๆรู้ไหม ” （ 你知道吗？）   
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัขีดพื้นฐาน “  เส้นลาดเอียงลงทางซา้ย ” （撇 piě）     
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     สัทอกัษร                          เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน  
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
     -  pinyin 
     -  ผนัเสียงค าศพัท ์
     -  ผสม pinyin 
     -  จบัคู่ค  าศพัท ์
     -  อกัษรภาพ 
     -  ขีดพื้นฐาน 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
 2. บตัรค าสัทอกัษร 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ14201              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เร่ือง     ความรู้รอบตวั                         เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
 2.  ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ง่ายๆ 
2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
 2.  การฟัง การพูด ส่ือสารประโยคในสถานการณ์ง่ายๆ 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  สรุป pinyin 
     -  ส่วนประกอบ ( พยญัชนะ+สระ+วรรณยกุต ์) 
     -  การประสมค า 
2.  การสนทนา   
    -  การทกัทาย การกล่าวลา การบอกรัก 
3.  ขีดพื้นฐาน  

    -   “ เส้นขวาง ”（横 héng） 

    -   “ เส้นด่ิง ”（竖 shù） 

  - “ เส้นลาดเอียงลงทางซา้ย ” （撇 piě） 

4.  อกัษรภาพ 
5.  ความรู้รอบตวั 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการท ากิจกรรม 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 

หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 1 
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
 
 
 
 
 
 


