
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2                               รหัสวิชา  ฝ30203 
   จำนวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน       จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจุไรพร   นิครหล่อน 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาประโยคและข้อความสั้น ๆ อ่านออกเสียได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนาแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความ
ต้องการ แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ใกล้ตัว โดยใช้ศัพท์ สำนวนภาษา และ
โครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  และการ
เรียนรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม 

เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส รู ้จัก
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียงได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล 
2. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
3. พูดแสดงความต้องการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
5. พูดขอร้อง แนะนำ และช้ีแจงได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
6. อธิบายป้ายประกาศ คำแนะนำ คำช้ีแจงได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

7. อ่านออกเสียงและข้อความส้ัน ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
8. พูดบรรยายและให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค 
รวม   8  ผลการเรียนรู้ 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Pre-test/Introduction 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง Les loisirs ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Le dialogue de verbe être   
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 La chambre bien équipée 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Le collège 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Les activités pour les ados 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Quand on est libre………. 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Les activités pour les jeunes ชดเชยการสอนผ่าน
Line, Google Meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 On plante des arbres! 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง La pollution de l’air  ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
Qu’est-ce que tu feras plus tard?   
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
Le bricolage   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง Le bricolage ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Mon voyage à Paris   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Voyager à Paris  ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Meet)  

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 En TGV, Les transports 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Pour la santé   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Où as -tu mal ?  ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Manger du tout   
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Notre alimentation    
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Fais du shopping! 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 On va partir en vacances   
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Mes vacances   

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2  (ฝ30203) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2  (ฝ30203) 
 
 
 
 
 
 
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1, 2  On commence à 
parler français 

 
 

15 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

Power point 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 

 สารสนเทศ internet 

 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
3 C’est à moi 5 -การตรวจคำตอบจากการทำ

แบบฝึกหัด 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 

 สารสนเทศ internet 

4 C’est mon dada 5 -การตรวจคำตอบจากการทำ
แบบฝึกหัด 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 

 สารสนเทศ internet 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 และ 26-29 ธ.ค. 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1, 2  On commence à 
parler français 

20  - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คำตอบ จำนวน  10 ข้อ 

3 C’est à moi 
4 C’est mon dada 

 

 
 

5.4 ชิ้นงาน C’est à moi  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 3 

1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

ช้ินงาน 1 ช้ิน 5  คะแนน 2 ธ.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

5,6 Bon voyage! 15 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 
สารสนเทศ internet  

7,8 Fais ton régime! 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 

 สารสนเทศ internet 

 

5.6 คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. - 1-3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

5,6 Bon voyage! 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

7,8 Fais ton régime! 

 
 
 

5.7 ชิ้นงาน Fais ton régime! (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

7,8 1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

ช้ินงาน  1 ช้ิน 
5  คะแนน 
 

10 ก.พ. 
2566 

 


