โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6
รหัสวิชา ฝ33202
จานวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 120 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 3.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์
2. คาอธิบายรายวิชา
ฟัง / อ่าน คาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตามและเลือกใช้คาแนะนาในคู่มือการใช้งาน
ต่างๆ ฟัง/อ่าน สารคดี สื่อที่เป็นความเรีย งและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลจากสื่อและแหล่ง
เรี ย นรู้ และวิเคราะห์ สรุ ป ความ ตี ความ แสดงความคิ ดเห็ น อ่ านออกเสี ยงข้อ ความ ข่ าว บทร้ อยกรอง
บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ
แสดงความต้องการ แสดงความคิด เห็ น แสดงความรู้สึ ก ตอบรับและปฏิเสธเกี่ยวกับ สถานการณ์ ข่า ว
เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคมโลกที่อยู่ในความสนใจ สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริ งที่
เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคม เปรียบเทียบโครงสร้างประโยค คาพังเพย สุภาษิตและบทร้อยกรองของภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาไทย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน ท้องถิ่น ประเทศ บันทึกสรุป
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านและเขียนข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ
โดยใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย นาไปสู่การสื่อสาร สืบค้น ค้นคว้า สรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แสวงหาความรู้ การเข้าสู่
สังคมและอาชีพ
เพื่อให้เกิดเจตคติ เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทางานที่ได้รับมอบหมาย รักความเป็นไทย สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม มีจิตสาธารณะ
มีน้าใจ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
3. ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆที่ฟังหรืออ่านได้ และใช้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรอง หรือบทละครสั้นได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง
3. เขียนอธิบาย สรุปจับใจความสาคัญ แสดงความคิดเห็น จาก ข้อความ สารคดี หรือสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงที่ฟังหรืออ่านได้

4. สนทนาและเขียนโต้ตอบในสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์จาลอง เกี่ยวกับข้อมูล เหตุการณ์
สถานการณ์ ข่าว ประเด็นที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทาง
เหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมของฝรั่งเศสและไทยได้
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได้
6. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม
7. พูดและเขียนเพื่อ สรุปใจความสาคัญ บรรยาย เปรียบเทียบและแสดงความต้องการ ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ เหตุการณ์ ประสบการณ์ที่ฟังหรืออ่าน
ทั้งในสังคมท้องถิ่น และสังคมโลกได้อย่างมีเหตุผล
8. อธิบาย อภิปรายและแนะนาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผลได้
ตลอดจนเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
9. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค คาพังเพย สุภาษิตและ
บทร้อยกรองของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยได้
10. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และนาเสนอด้วยการพูดและเขียนได้
11. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติจากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสได้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
Préparation
0
- ประเมินจากการสังเกต - ใบงาน
การฟังและการซักถามของ - ใบความรู้
นักเรียน
- สื่อ
powerpoint

2, 4, 5, 7

Premier Amour

10

- การตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึกหัด
- ประเมินจากการพูดบท
สนทนาโดยใช้เกณฑ์

- ใบงาน
- ใบความรู้
- สื่อ
powerpoint

3, 6, 8

Sac à dos

15

- การตรวจคาตอบจากใบ
งานที่นักเรียนฟังแล้วเขียน
คาตอบ
- การตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึกหัด
- การทดสอบระหว่างเรียน

- ใบงาน
- ใบความรู้
- สื่อ
powerpoint

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ผลการเรียนรู้
3, 4, 8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
- Préparation
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- Premier Amour
จานวน 30 ข้อ
- Sac à dos
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียนคาตอบ จานวน
10 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ผลการเรียนรู้
1, 3, 4, 9

7, 8, 10, 11

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
Courir le monde
15
- การอ่านข้อความได้อย่าง
ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมิน
- การตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึกหัด
- การทดสอบระหว่างเรียน
Vive les vacances!
10
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- การจับคู่พูด แสดง
บทบาทสมมติเกี่ยวกับการ
ปลอบใจ

สื่อการสอน
- ใบงาน
- ใบความรู้
- สื่อ
powerpoint
- ใบงาน
- ใบความรู้
- สื่อ
powerpoint

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันที่ 5 มีนาคม 2561)
ผลการเรียนรู้
8, 9, 10, 11

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
Courir le monde
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 50 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียนคาตอบ จานวน
10 ข้อ

