
 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                รายวิชาภาษาจีน (จ12201) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2                  ภาคเรียนท่ี 1

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เครื่องดื่ม (饮饮 )         จำนวน 10 ช่ัวโมง 

เรื่อง   饮饮  …(饮饮 ) …          จำนวน  1  ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวเอมวิกา ดีประเสริฐ                                สอนวันท่ี  4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล 

         ตัวช้ีวัด 

 ต. 1.1 ป.2/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน(饮饮 )อานออกเสียง ประสมเสียง อานอักษรจีน 

คำศัพท และประโยคงายๆ ตามหลักการออกเสียง 

 ต. 1.1 ป.2/3 ระบุภาพ หรือสัญลักษณ ตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ และประโยค 

จากการฟงหรือการอาน 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ 

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ         

ตัวช้ีวัด  

ต. 1.2 ป.2/3 บอกความตองการงายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟง 

 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายการใชคำวา饮 ได (K) 

2.  สื่อสารดวยการพูดและเขียนประโยคในบทเรียนได (P) 

3.  มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน (A)  

 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

การเรียนรูคำศัพทและประโยคในการสื่อสารโดยใชคำวา饮  ไดอยางถูกตอง และการนำประโยคไป

ใชสื่อสารไดอยางถูกตอง 



คำศัพท 饮 , 饮 , 冰块，茶，绿茶， 奶茶，牛奶，咖啡，果汁，

柠檬汁，汽水，酒  

ประโยค饮饮  …(饮饮 ) … 

 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะหหาคำตอบ) 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง)  

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question) (10 นาที) 

1. ใหนักเรียนดูภาพเครื่องดื่มตางๆ 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับเรื่องเครื่องดื่ม โดยครูใชคำถามกระตุนการคิดของนักเรียน 

ดังนี้ 

- นักเรียนชอบเครื่องดื่มอะไรบาง  

- เพราะอะไรนักเรียนถึงชอบ 

- เครื่องดื่มท่ีนักเรียนชอบมีลักษณะเปนอยางไร สามารถวาดรูปเครื่องดื่มไดหรือไม 

ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห (Learning to Search) (10 นาที) 

3. ใหนักเรียนศึกษาคำศัพทภาษาจีนเก่ียวกับเครื่องดื่มตางๆ โดยศึกษาจากหนังสือเรียน บัตรคำศัพท 

และศึกษาจากyoutube  ซ่ึงคำศัพทและประโยคภาษาจีนคุณครูจะชวยสอนในเรื่องของการออกเสียงคำศัพท 

 

ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู (Learning to Construct) (15 นาที) 

       4.  ใหนักเรียนบอกระบุเครื่องดื่มท่ีนักเรียนชอบ โดยใชประโยค 饮饮  …(饮饮 ) … 

        5. นักเรียนทำใบงานเรื่องเครื่องดื่ม 

        6. นักเรียนและคุณครูรวมกันสรุปคำศัพทและประโยควาพูดออกเสียงถูกตองหรือไม 
 

ข้ันท่ี 4 ส่ือสารและสะทอนคิด (Learning to Communicate) (15 นาที) 

7. นักเรียนนำเสนอผลงานและสื่อสารโดยใชประโยคภาษาจีนไดตามรูปประโยค饮饮 (饮饮 )  

หนา้ชัน้เรียน 



 8. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องเครื่องดื่มและความเขาใจเก่ียวกับการใชประโยค饮饮 (饮饮 )  

 

ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม (Learning to Service) (10 นาที) 

 9. นักเรียน นำผลงานมาจัดปายนิเทศท่ีบอรดแสดงผลงานนักเรียน เพ่ือแบงปนใหเพ่ือนคนอ่ืนได

เรียนรูดวย 

 

 

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนเพ่ือนภาษาจีน เลม 2 

2. วิดีโอ จาก youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ9Sf0WfNTE     

     https://www.youtube.com/watch?v=ejDbQyh8tvk 

3. ใบงานเรื่องเครื่องดื่ม 

4. บัตรภาพคำศัพท 

 

ประเมินผลการเรียนรู 

1. ประเมินการพูดออกเสียงอยางถูกตอง คลองแคลว 

2. ประเมินผลงานจากใบงาน 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

 

 

เกณฑประเมินทักษะการพูดส่ือสาร(10 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

การออกเสียง ออกเสียงคำศัพท
และประโยคได
ถูกตอง ทำใหเกิด
การสื่อสารท่ีดี 

ออกเสียงคำศัพท
และประโยคได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ ทำใหเกิดการ
สื่อสาร 

ออกเสียงคำศัพท
และประโยคไดบาง 
ทำใหเกิดการ
สื่อสาร 

ออกเสียงผิดมาก
จนสื่อสารไมได 

ความพยายามใน 
การสื่อสาร 

พูดตอเนื่องไม
ติดขัด สื่อสารได
ชัดเจนถูกตอง 

พูดตอเนื่องไม
ติดขัด สื่อสารได
ชัดเจนเปนสวน
ใหญ 

พูดไดแตยังไม
คลองแคลว 

พูดติดขัด หยุดเปน
พักๆสื่อสารไม
ชัดเจน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ9Sf0WfNTE


ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

เกณฑประเมินทักษะการเขียน : ผลงานนักเรียน (10 คะแนน) 

เกณฑการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

ข้ันตอนการทำงาน ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา 
และมีประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็ว  

ไมทำงานตาม
ข้ันตอน 

คุณภาพของ
ผลงาน 

ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง 
มีความคิด
สรางสรรค ตกแตง
ประณีต สวยงาม 

ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง 
ตกแตงประณีต 
สวยงาม 

ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย ถูกตอง 

ผลงานไมสำเร็จ
ตามเปาหมาย 

การนำเสนอ
ผลงาน 

- - นำเสนอผลงาน
ตามข้ันตอนอยาง
ถูกตอง ชัดเจน 
ครบถวน 

นำเสนอผลงาน
ตามไมเปนไปตาม
ข้ันตอน 

 

ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 

 

 



เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค(10 คะแนน) 

เกณฑการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

มีวินัย - ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลง ในเวลาท่ี
กำหนด และเสนอ
ผลการปฏิบัติตาม
จริงทุกครั้ง 

ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลง ในเวลาท่ี
กำหนด และเสนอ
ผลการปฏิบัติเปน
บางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามขอตกลง ใน
เวลาท่ีกำหนด 
และเสนอผลการ
ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกติกา 

ใฝเรียนรู - ปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย
ดวยความเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย
เปนบางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

มุงม่ันในการ
ทำงาน 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็วงานมี
ประสิทธิภาพ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็ว งานมี
ประสิทธิภาพเปน
สวนใหญ 

ทำงานตามข้ันตอน
อยางถูกตอง 
รวดเร็ว 

ไมทำงานตาม
ข้ันตอน  

 

ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการพูด 

10 – 8 คะแนน  สูงกวารอยละ 80  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

       7 คะแนน  รอยละ 70 - 79  หมายถึง  ดีเลิศ 

       6 คะแนน  รอยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี 

       5 คะแนน  รอยละ 50 - 59  หมายถึง  ปานกลาง 

 4 – 0 คะแนน  ต่ำกวารอยละ 50 หมายถึง  กำลังพัฒนา 

 
ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ลงชื่อ .................................................................. 
(นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 

                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 



บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ .................................................................. 
                       ( นางสาวเอมวิกา  ดีประเสริฐ ) 
 
 
          
 

 



หมายเหตุ   เรียนรูชา 

  เรียนรูปานกลาง 

  เรียนรูเร็ว 

  
 

 

    

 

 

  

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ณภัทร พีรพัฒน 

เตชพัฒน ณัฏฐณิชา 

วาย ุ  

นิธิพัฒน กฤษกร 

กัลยรัตน ทศพล 

กัญญา
พัชญ 

 พิชชากร 

ปุญชรัสม์ิ ชิณภัทร 

พิชาพร ถุงทอง 

อดิเทพ พรรธนชญ
มน 

กัลญารัตน อิทธิพล 

ศุภกร ไอศิกา 

ฉัตรสุดา  

 

ผังการนั่ง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2/3 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

กระดานดำ 

กลุ่ม 4 กลุ่ม 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

สื่อการสอน 

ตัวอยางผลงานนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลงานนักเรียน 


