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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  อ่านออกเสียงค า ประโยค และขอ้ความง่ายๆ  
2.  บอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆ และ ประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์  
3.  พูดประโยคแสดงความรู้สึก 
4.  บอกขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
5.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
6.   เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า 
7.   เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
          1.   ค า ประโยค และขอ้ความง่ายๆ 

2.   การบอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆ และ ประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์  
3.   ประโยคแสดงความรู้สึก 

 4.  ขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
5.   กิจกรรมทางภาษาตามอยา่งง่าย 
6.   รูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
7.  ความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัทพ์ร้อม
อธิบายความหมายของค า 

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

ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 
งานท่ีมอบหมาย :  คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล 
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5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    

     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   

  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  พดูบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 

2.   ขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
3.   ถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง 
4.  เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งภาษาตา่งประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 

2.  บอกขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
3.  การถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง 

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

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “กิจวตัรหลงัต่ืนนอน” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

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

 1. ความสนใจและความร่วมมือของกิจกรรมในหอ้งเรียน 

งานท่ีมอบหมาย :  คดัหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เร่ือง       ค  าศพัทแ์ละอกัษรจีน                                                             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 
    -   จบัคู่ค  าศพัทก์บัภาพและเขียนพินอิน 
    -   จดักลุ่มอกัษรจีนตามจ านวนขีด 
    -   โยงเส้นค าศพัทแ์ละเขียนพินอิน 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล     
ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั  
งานท่ีมอบหมาย :  คดับทเรียน  

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  อ่านออกเสียงค า ประโยค และขอ้ความง่ายๆ  
2.  บอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆ และ ประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์  
3.  ถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่ายๆ 
4.  บอกขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
5.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
6.   เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า 
7.   เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
              1.   ค า ประโยค และขอ้ความง่ายๆ 

2.   การบอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆ และ ประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์  
3.   ถามและตอบค าถาม เพ่ือขอ และให้ข้อมลูอยา่งง่ายๆ  

 4.  ขอ้มูลเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
5.   กิจกรรมทางภาษาตามอยา่งง่าย 
6.   รูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
7.  ความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัท ์ 
พร้อมอธิบายความหมายของค า 

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



 8 

 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล     

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3  
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   
  (_________________________)                           
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โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

 1.  อ่านออกเสียงค า  ประโยคและขอ้ความง่ายๆ 
2.  บอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆ และประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์ 
3.  ถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่ายๆ 
4.  ถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง 
5.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย  

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
 2.  การบอกความหมายของประโยค ขอ้ความสั้นๆและประโยคจากภาพหรือสัญลกัษณ์ 
 3.  การถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่ายๆ 
 4.  การถาม-ตอบ เก่ียวกบัความเป็นจริง 
 5.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “ กิจวตัรท่ีท าในโรงเรียน ” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

3.   อ่าน “ นอ้งๆรู้ไหม ”（ 你知道吗？）   
4.   ท่องค าศพัทห์มวด “ อ่านและจดจ า”   

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

 1. ความสนใจและความร่วมมือของกิจกรรมในหอ้งเรียน 
 2. ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : คดั “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )     

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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 
    -   จบัคู่ค  าศพัทก์บัภาพและเขียนพินอิน 

    -   แต่งประโยค 
    -   แยกส่วนประกอบของอกัษรจีน 
    -    เรียงประโยคสนทนา    

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
 งานท่ีมอบหมาย :  คดับทเรียน 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 

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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

 2.  แนะน าตนเอง และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั 
3.  เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งภาษาตา่งประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอา่นออกเสียงค า ประโยคและข้อความง่ายๆ 

 2.  การแนะน าตนเอง และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั 

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

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 :   คดัค าศพัท ์พร้อมค าแปล     

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3  
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า 

3.  ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้
2. สาระการเรียนรู้ 

1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  รูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า 
3.  การฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “กิจกรรมในวนัวา่ง” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 
3.   ท่องค าศพัทห์มวด “ อ่านและจดจ า”   

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

  ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย :    คดัหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )        

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   
  (_________________________)                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 
 
 

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวชิา ภาษาจีน   รหสัวชิา จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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 
     -   จบัคู่ค  าศพัทก์บัภาพและเขียนพินอิน 

     -   เขียนอกัษรตามส่วนประกอบของอกัษรจีน 
     -   เติมอกัษรจีนใหก้ลายเป็นค าศพัท ์
     -   เติมค า 
     -   ตอบค าถาม 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

  ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
 งานท่ีมอบหมาย :  คดับทเรียน 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
  หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1. อ่านออกเสียงค า ประโยคและขอ้ความง่ายๆ 
2.  เขา้ใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
3.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  การอ่านออกเสียงค า ประโยคและขอ้ความง่ายๆ 

2.   รูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 

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

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นสอน 
1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัทพ์ร้อม

อธิบายความหมายของค 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 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้
3.  ท ากิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  การส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้
3.  กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “ ส่ิงท่ีชอบท า ” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

3.   การถามจ านวนโดยใช้几 และ多少 
4.   กิจกรรมร้องเพลง 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย :  คดัหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3  
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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 
    -   ระบายสีใหต้รงตามอกัษรจีน 
    -   วงกลมอกัษรจีนใหต้รงเสียงวรรณยกุต์ 
    -   จดักลุ่มอกัษรจีนตามจ านวนขีด 
    -   ตอบค าถาม 
    -   เติมขีดใหก้ลายเป็นอกัษรจีนตวัใหม่และเขียนพินอิน 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั 
 งานท่ีมอบหมาย :  คดับทเรียน 

5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  ถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่ายๆ 
3.  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในสระ พยญัชนะ ค า วลี ประโยค 

2. สาระการเรียนรู้ 

 1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 

2.  การถามและตอบค าถาม เพื่อขอ และใหข้อ้มูลอยา่งง่ายๆ 

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

ขั้นสอน 

1. น าพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ มาเรียงเป็นค าและใหน้กัเรียนสะกดตามโดยเนน้ค าศพัทพ์ร้อม
อธิบายความหมายของค 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 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เร่ือง       บทสนทนา (ถาม- ตอบเร่ืองรุ้งกินน ้า)                                  เวลา  2 ชัว่โมง 
อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 
____________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  เขา้ใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
3.   ฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  การอ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ 
2.  รูปแบบพฤติกรรมและการใชถ้อ้ยค า 
3.  การฟัง พูด ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆได ้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   สนทนาเร่ือง “ ถาม- ตอบเร่ืองรุ้งกินน ้า ” 

 2.   อ่านหวัขอ้  “ อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念） 

3.   อ่าน “ นอ้งๆรู้ไหม ”（ 你知道吗？）   
4.   ท่องค าศพัทห์มวด “ อ่านและจดจ า”   

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งและชดัเจนในการอ่าน 

งานท่ีมอบหมาย : คดัหวัขอ้  “  อ่านออกเสียงดงัๆ ” ( 大声念 )   
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

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

2. สาระการเรียนรู้ 

1.   พยญัชนะ สระ วรรณยกุต(์สัทอกัษร)  หลกัการใช ้ 拼音(พินอิน) และอกัษรจีน 
2.   กิจกรรมทางภาษาอยา่งง่าย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสอน 

1.   น านกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
    -   เขียนตามค าบอก 
    -   เขียนส่วนประกอบ และจ านวนขีดของอกัษรจีน         
    -   จบัคู่ค  าศพัท ์
    -   โยงเส้นอกัษรจีนและเขียนพินอิน 
    -    ตอบค าถาม 

-    เติมค า 
-    ท าวงลอ้สายรุ้ง 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 
 ความถูกตอ้งในการท าแบบฝึกหดั  
 งานท่ีมอบหมาย :  คดับทเรียน  
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 
 1. หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
 2. แบบฝึกหดั เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3 
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 จ16201               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

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

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

1.  สรุปค าศพัท ์
     -  ส่วนประกอบ ( พยญัชนะ+สระ+วรรณยกุต ์) 
     -  การประสมค า 

2.  การสนทนา   -  กิจวตัรหลงัต่ืนนอน 
-  กิจวตัรท่ีท าในโรงเรียน 
-  กิจกรรมในวนัวา่ง 
-  ส่ิงท่ีชอบท า 
-  ถาม- ตอบเร่ืองรุ้งกินน ้า     

3.  ส่วนประกอบของอกัษรจีน 
4.  การขยายค า และแทนท่ีค า 
5.  ความรู้รอบตวั 

4. กระบวนการวดัและประเมินผล 

  ความเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการท ากิจกรรม 
5. ส่ือการเรียนรู้ ( รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ) 

หนงัสือแบบเรียน เรียนภาษาจีนใหส้นุก เล่ม 3   
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6. บันทกึหลงัการสอน ( ผลการจัดการเรียนรู้ / ปัญหา / ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7. กจิกรรมเสนอแนะ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(ลงช่ือ)   _________________________ ผู้สอน                    
     (_________________________)                                                                                               

(ลงช่ือ)  _________________________ หัวหน้าหมวดวชิา                                   
  (_________________________)                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 


