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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1. ปฏิบตัิตามค าสัง่  ค าขอร้อง ค าแนะน าแสดง ทา่ทางตามค าสัง่โดยใช้ประโยคง่ายๆ 

2.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 
3.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
4. บอกความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. สาระการเรียนรู้ 
 1. ประโยคค าสัง่  ค าขอร้อง  ค าแนะน า ภาษาทา่ทาง 

2. พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์ สัทอกัษร)  หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน) และอกัษรจีน 
3. การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ 
4. ความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสญัลกัษณ์ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

 1.    ค าสั่งเปิดหนงัสือ  （打开书第….页 ） 
2. สอนพยญัชนะ 23ตวั และสระ23ตวั  
3. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท ์ 

พร้อมอธิบายความหมายของค า 
4.   อ่านหนงัสือเรียน ตามคุณครู  

 5.   อธิบายการเขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
 6.   ฝึกการขยายค า และแทนท่ีค า 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 
งานท่ีมอบหมาย : คดัค าศพัทแ์ละสัทอกัษร 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 2. บตัรค าพยญัชนะในระบบสัทอกัษร 
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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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  พูดบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 
2.  ท ากิจกรรมทางภาษาอย่างง่าย 

3.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2. สาระการเรียนรู้ 

1.  บทสนทนาสั้นๆ 
2.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “การทกัทายในตอนเชา้” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” （ 大声念） 

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

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

 1. ความสนใจและความร่วมมือของกิจกรรมในหอ้งเรียน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 
2. สาระการเรียนรู้ 

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

ขั้นสอน 
1.   น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -  เขียนตามค าบอก 
    -  โยงเส้นพยญัชนะ  b-s 

    -   เขียนพินอิน   
    -   แบ่งกลุ่มพยญัชนะ  สระ  และพินอิน 
    -   แต่งประโยคสนทนา 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล     

ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั  
งานท่ีมอบหมาย : คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   
  (_________________________)                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
 

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

 1.  เข้าใจความแตกตา่งระหว่างภาษาตา่งประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2.  อา่นออกเสียงค า กลุม่ค าและประโยคง่ายๆ 

3.  บอกความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช ้拼音(พินอิน)  และ อกัษรจีน 
 2.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 3.  ความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสญัลกัษณ์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท ์ 
พร้อมอธิบายความหมายของค า 

2.    อ่านหนงัสือเรียน ตามคุณครู  
 3.    อธิบายการเขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
 4.    ฝึกการขยายค า และแทนท่ีค า 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 
งานท่ีมอบหมาย : คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล     

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1.    หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

 1.  แนะน าตนเอง และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั 
2.  พูดบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 
3.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2. สาระการเรียนรู้ 

1.  การแนะน าตนเอง และสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูใ่กล้ตวั 
 2.  บทสนทนาสั้นๆ 
 3.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “การแนะน าตนเอง” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

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

งานท่ีมอบหมาย : คดั “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )     

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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 
    -  เขียนตามค าบอก 
    -   ระบายสีพินอินให้ตรงกบัอกัษรจีน 
   -   เขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
   -    แต่งประโยคสนทนา 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

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



 12 

 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เร่ือง       การขยายค าและแทนท่ีค า                       เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
3.  บอกความหมายของค า กลุม่ค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
2.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
3.  ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสัญลกัษณ์ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท์ 
พร้อมอธิบายความหมายของค า 

2.    อ่านหนงัสือเรียน ตามคุณครู  
 3.    อธิบายการเขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
 4.    ฝึกการขยายค า และแทนท่ีค า 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : 1.  คดัพยญัชนะ +  สระ 
      2.  คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เร่ือง       บทสนทนา ( การถาม-ตอบเร่ืองพี่นอ้ง)                      เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ฟัง และสนทนาเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ง่ายๆ 
3.  ถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่าย 

2. สาระการเรียนรู้ 

1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  การฟัง การสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ 
3.  การขอและใหข้อ้มูลอยา่งง่าย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “ พี่นอ้ง ” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

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

  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย :  คดัหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )        

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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 
     -  เขียนตามค าบอก 
     -  เขียนพินอินตามภาพท่ีก าหนดให้ 
     -  ระบายสีพินอินตามค าบอก 
     -   เติมอกัษรจีนไดต้รงตามพินอิน 
     -   เกมส์อกัษรไขว ้ 
     -   เขียนอกัษรจีน 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

  ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เร่ือง       การขยายค าและการแทนท่ีค า                       เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

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

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
2.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
3.  ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆจากภาพหรือสัญลกัษณ์ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท ์ 
พร้อมอธิบายความหมายของค า 

2.    อ่านหนงัสือเรียน ตามคุณครู  
 3.    อธิบายการเขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
 4.    ฝึกการขยายค า และแทนท่ีค า 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

 ความชดัเจนและถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง 
งานท่ีมอบหมาย :  คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล  

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ฟัง และสนทนาเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ง่ายๆ 
3.   ถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง  

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  การฟัง การสนทนาในสถานการณ์ง่ายๆ 
3.  การถาม-ตอบ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีใกลต้วัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “สมาชิกในครอบครัว” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

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

งานท่ีมอบหมาย : คดัสระในระบบสัทอกัษร  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค  
2. สาระการเรียนรู้ 

1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์(สทัอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -  เขียนตามค าบอก 
    -   จดักลุ่มอกัษรจีนตามจ านวนขีด 
    -   เติมบทสนทนาใหส้มบูรณ์ 
    -   โยงส้นพินอินกบัอกัษรจีน พร้อมเขียนค าแปล 
    -   เขียนตวัเลขภาษาจีน 
    -   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 
2. อา่นออกเสียงค า กลุม่ค าและประโยคง่ายๆ 

3.  บอกความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ 
4.  ถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง 

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์(สทัอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
2.  การอา่นออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

3.   ความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ 
4.   การถาม-ตอบ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีใกลต้วัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเน้นค าศพัท ์
พร้อมอธิบายความหมายของค า 

2.    อ่านหนงัสือเรียน ตามคุณครู  
 3.    อธิบายการเขียนส่วนประกอบของอกัษรจีน 
 4.    ฝึกการขยายค า และแทนท่ีค า 
4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

 ความชดัเจนและถูกตอ้งในการอ่านออกเสียง 
งานท่ีมอบหมาย :  คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล  

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆอยา่งง่าย 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  การฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆอยา่งง่าย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “ส่ิงท่ีชอบทานและชอบด่ืม” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

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

งานท่ีมอบหมาย : คดัสระในระบบสัทอกัษร  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 2. บตัรค าขีดพื้นฐาน 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

1.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี  ประโยค 
2.  เขา้ใจเน้ือหาสาระภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน 

2. สาระการเรียนรู้ 

1.   พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร)  หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน) และอกัษรจีน 
   2.   เน้ือหาสาระ ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -  เขียนตามค าบอก 
    -   เกมส์บิงโก    
    -   เลือกค าท่ีอาจารยอ่์าน 
    -   เขียนส่วนประกอบ และจ านวนขีดของอกัษรจีน         

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั   
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2 
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 จ15201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร) หลกัการใช้拼音(พินอิน) และ อกัษรจีน 
 2.  การส่ือความหมายในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3.   ภาษาในการส่ือสารกบับคุคลอยา่งง่าย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.  สรุป pinyin 
     -  ส่วนประกอบ ( พยญัชนะ+สระ+วรรณยกุต ์) 
     -  การประสมค า 
2.  การสนทนา   

     - การทกัทาย การแนะน าตนเอง เร่ืองพี่นอ้ง เร่ืองสมาชิกในครอบครัว  เร่ืองส่ิงท่ีชอบทาน  
        และชอบด่ืม 
3.  ส่วนประกอบของอกัษรจีน 
4.  การขยายค า และแทนท่ีค า 
5.  ความรู้รอบตวั 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

  ความเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการท ากิจกรรม 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 

หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 2   
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   
  (_________________________)                           

 
 
 
 
 
 
 
 


