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

รหัสวิชา ฝ30204
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในการต้อนรับ การแนะนาเรื่องต่าง ๆ ใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล
แสดงความต้องการและความรู้สึกเกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ด้านบุคคล สิ่ง ต่างๆ เหตุการณ์
ต่าง ๆ หรือบริการในท้องถิ่น
โดยใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย นาไปสู่การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และกาลเทศะ
เพื่อให้เกิดเจตคติ เห็นคุณค่าของภาษาและวั ฒนธรรม ที่สามารถนามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง
ครอบครั ว ชุมชนและสัง คม พร้อ มทั้งเข้ าร่วมหรื อจัดกิจ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม มี
คุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทางานที่ได้รับมอบหมาย รักความเป็นไทย สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม มีจิตสาธารณะ มีน้าใจ เสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
3. ผลการเรียนรู้
1. ใช้ภาษาในการกล่าวต้อนรับ การขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ สถานการณ์ ได้อย่างมีเหตุผล
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอการให้บริการ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์จาลอง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ในท้องถิ่นได้

5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของฝรั่งเศสและของไทย
6. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมของฝรั่งเศสและไทย
รวม 6 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

1,2,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. Accueil à l’aéroport
15
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
2. Un moyen de transport
10
-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้
คลิปวีดีโอ
Power point
ใบงาน
ใบความรู้

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

ผลการเรียนรู้
1, 2 ,3, 4, 6

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

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
1, 2, 4, 5

1,3,5,6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3. Premiers pas
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย
4. Au restaurant
15
-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
1, 2, 3 , 4, 5, 6

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
3, 4
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน Au restaurant (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2, 3 , 4
- ความถูกต้องของคาศัพท์
- ความสวยงาม
- ความคิดสร้างสรรค์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
1 ชิ้น
Au
restaurant

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
18 ส.ค. 2560

