โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา วัฒนธรรมฝรั่งเศส 1 รหัสวิชา ฝ30206
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวจรสพร นาคปฐม
2. คาอธิบายรายวิชา
สามารถอธิบายคาศัพท์และสานวน ชื่อ และความสาคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส เทศกาล
ทางศาสนา ทางราชการ หรือครอบครัว วันสาคัญ งานฉลอง การคมนาคมในชีวิตประจาวัน การพักผ่อน
หย่อนใจ การทางานอดิเรก นักเขียนและวรรณกรรม ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนาไปใช้
และปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามแบบฝรั่งเศส และทาให้การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กระบวนการฟังและการอ่านจากสื่อจากสื่อประเภทต่าง ๆ กระบวนการพูด การเขียน และสื่อสาร
ข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ พูดสื่อสารขอและแลกเปลี่ยน กระบวนการพูดแสดง
ความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเขียนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ การตีความ แสดงความคิดเห็นสื่อง่ายๆ ใกล้ตัว
นาความรู้มาใช้อย่างวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ
และมีสุนทรียภาพ นาความรู้เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มการเรียนรู้อื่นเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตน การศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่องคา วลี สานวน ประโยค
และข้อความที่ซับซ้อน และนาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
2. บอกข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ของท้องถิ่น สังคม และโลก ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3. เข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งเศสในเรื่องวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีฝรั่งเศส
และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. เขียนอธิบายสานวน คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของฝรั่งเศส ได้อย่างถูกต้อง

5. เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
2, 3, 5

3, 5
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20
25
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คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
L’hexagone
15
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
La famille
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
20 ข้อ

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

สื่อการสอน
- บัตรคา
- Audio CD

- บัตรคา
- Audio CD

ผลการเรียนรู้
2, 3, 5

หน่วยการเรียนรู้
- L’hexagone
- La famille

คะแนน
20

รูปแบบข้อสอบ
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบจับคู่
จานวน 10 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยโดยการเขียน
เรียงความ จานวน 1 เรื่อง

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
2, 3

2, 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
Les repas
15
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
- แบบสังเกตการแสดงบท
สนทนา จานวน 1 เรื่อง
L’identité
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน 5
ข้อ
แบบสังเกตการแสดงละคร
สั้น จานวน 1 เรื่อง
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

สื่อการสอน
- Audio CD

- บัตรคา
- Audio CD

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้
2, 3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Les repas
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
- L’identité
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบ จานวน 10 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัยโดยการเขียน
ตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนด
จานวน 1 หน้า

4.6 ชิ้นงานรายงานแคว้นในประเทศฝรั่งเศส
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
1-5
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. คุณภาพของแบบบันทึก
คาศัพท์
4. การรายงานหน้าชั้น
เรียน
5. ความสวยงามความ
ประณีตของการจัดทาเล่ม

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 10 กันยายน
(ก่อนกลางภาค 2560
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

