โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2
รหัสวิชา ฝ31202
จานวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 120 ชั่วโมง / ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2
ผู้สอน นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์

จานวนหน่วยกิต 3.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

2. คาอธิบายรายวิชา
ฟังคาสั่ง ขอร้อง และคาแนะนาที่ใช้ในห้องเรียน พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
พูด/เขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว กิจวัตรประจาวัน เพื่อน และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
พูดโดยใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส บอกความ
แตกต่างของเสียง ตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ เครื่องหมายวรรคตอน ลาดับคา ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย พูด/เขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านออก
เสี ย งค า กลุ่ ม ค า ประโยค ข้ อ ความ บทพู ด เข้ า จั ง หวะ และการสะกดค า ถู ก ต้ อ งต ามหลั ก การอ่ า น
เขียนสรุปใจความสาคัญของสื่อที่อ่าน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
กระบวนการฟังและการอ่านจากสื่อจากสื่อประเภทต่างๆ กระบวนการพูด การเขียน และสื่ อสาร
ข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ พูดสื่อสารขอและแลกเปลี่ยน กระบวนการพูดแสดง
ความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเขียนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การตีความ แสดงความคิดเห็นสื่อง่ายๆ ใกล้ตัว
นาความรู้มาใช้อย่างวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ
และมีสุนทรียภาพ นาความรู้เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มการเรียนรู้อื่นเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตน การศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน
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3. ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสีย งจากสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสด้วยความ
เพลิดเพลิน
2. สนทนาโดยใช้ ป ระโยคง่ า ยๆ ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกาลเทศะของชุ ม ชน
และสังคมอย่างมีสุนทรียภาพ
3. เขียนประโยคและข้อความสั้นๆ โดยใช้คา สานวน วลี และประโยคได้อย่างถูกต้องตาม
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสและนาไปใช้อย่างสร้างสรรค์
4. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนาความรู้มาใช้อย่างมี วิจารณญาณ
5. ใช้ ภ าษาฝรั่ ง เศสในการเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น เพื่ อ พั ฒ นาและเปิ ด
โลกทัศน์ของตนเองและนาความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจ
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
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4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. Mon portrait
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
2. Vêtements et fêtes
10
-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
3. Ma maison
5
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย

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

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
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
2, 3, 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4. Mes sensations
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
ใบงาน
ใบความรู้
3

2, 3, 4

5. Mes repas

5

2, 3, 4

6. La météo

10

- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย
- ชิ้นงาน เมนูของฉัน
(Ma recette)
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย

คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

Power point
ใบงาน
ใบความรู้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561)
ผลการเรียนรู้
2, 3, 4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1,2,3,4,5,6
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

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

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
9 ก.พ. 2561
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