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

รหัสวิชา ฝ20201
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2561

2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา อ่านและเขียนตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ
สั้นๆ บทสนทนา เนื้อหาง่ายๆ นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและแนะนาผู้อื่น สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ โดย
ใช้คาศัพท์และสานวนง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันและเหตุการณ์ต่างๆ ใกล้ตัว จากการใช้ภาษา น้าเสียง กริยา
ท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคาสั่ง คา
ขอร้อง ภาษาท่าทางน้าเสียงของผู้พูดและผู้ฟังพร้อมสื่อความหมายได้ตรงกัน
โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้จาก
กระบวนการทางานกลุ่ม สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส รู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร
3. ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
2. สะกดคา อ่านออกเสียงคา กลุ่มคา ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง
3. พูด/เขียนโต้ตอบด้วยคาสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

4. ออกคาสั่ง ขอร้อง และขออนุญาต พูดโต้ตอบระหว่างบุคคลตามเรื่องที่ฟังหรืออ่านโดยใช้ภาษาง่ายๆ
สั้นๆ
5. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ
6. เข้าร่วม หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
1. Bonjour
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
2. Joyeux anniversaire!
5
-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้
คลิปวีดีโอ
Power point
ใบงาน
ใบความรู้

5, 6

3. Notre collège

10

-การตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึกหัด
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน

คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561)
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
3, 4

2, 5

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
4. La francophonie
10
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน
5. Les magasins
15
-การเลือกคาตอบจากตัวเลือก
และการเขียนตอบ
-การประเมินจากการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม
- ตรวจคาตอบจากใบงาน

สื่อการสอน
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้
คลิปวีดีโอ
Power point
รูปภาพ
ใบความรู้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561)
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 Le plan (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
2, 3
- ความถูกต้องของคาศัพท์
- ความสวยงาม
- ความคิดสร้างสรรค์

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
1 ชิ้น
“Le
plan”

หมายเหตุ
10 คะแนน
(คะแนนหลัง
กลางภาค)

กาหนดเวลา
ส่งงาน
7 กันยายน
2561

