โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 1
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1
ผู้สอน นางสาวจุไรพร นิครหล่อน

รหัสวิชา ฝ30202
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงประโยคและข้อความสั้น ๆ ได้ตามหลักการอ่านสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว โดยใช้ศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้ างประโยคถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
โดยใช้ กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์เ พื่อ การสื่อ สาร สื บค้ น
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น
และมีคุ ณ ธรรมและคุ ณลั ก ษณะอั น พึง ประสงค์ คื อ มีวิ นั ย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่ ง มั่ น ในการทางาน มิ จิต สาธารณะ
และรักความเป็นไทย
3. ผลการเรียนรู้
1. ใช้ภาษาท่าทาง น้าเสียงได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล
2. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
3. พูดแสดงความต้องการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
5. พูดขอร้อง แนะนา และชี้แจงได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
6. อธิบายป้ายประกาศ คาแนะนา คาชี้แจงได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์

7. อ่านออกเสียงและข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
8. พูดบรรยายและให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค
รวม 8 ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

ผลการเรียนรู้
1, 2

3

4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. On commence à
15
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
parler français
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
2. C’est à moi
5
-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
3. C’est mon dada
5
-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้
คลิปวีดีโอ
Power point
ใบงาน
ใบความรู้
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)

ผลการเรียนรู้
1, 2 ,3, 4,

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,2,3
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมคาตอบ
จานวน 10 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
5,6

7,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4. Bon voyage!
15
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย
5. Fais ton régime!
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
ใบงาน
ใบความรู้

คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560)

ผลการเรียนรู้
5, 6,7,8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
4,5
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน C’est à moi (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2, 3
- ความถูกต้องของคาศัพท์
- ความสวยงาม
- ความคิดสร้างสรรค์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
1 ชิ้น
“C’est
à moi”

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
18 ส.ค. 2560

