
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

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

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2       รหัสวิชา  ฝ31202 
   จำนวนชั่วโมง  6  ช่ัวโมง / สัปดาห์  120  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  3.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจุไรพร   นิครหล่อน 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ แล้วปฏิบัติตามได้ อ่านออกเสียงข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ ข้อความ บทสนทนา บทกลอนสั้นๆ เรื่องสั้น การ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์ 
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ พูดประโยคส้ันๆ ข้อความ บรรยาย เปรียบเทียบเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส พูดโต้ตอบ 
สื่อสาร แสดงความรู้สึก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว                
โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฟัง 
อ่านข้อความแล้วถ่ายทอดเป็นภาพ แผนผัง แผนภูมิ สัญลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งใกล้ตัว หรือ
ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ส่ือสารเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยใช้ประโยคง่ายๆ เขียนสรุปใจความ
สำคัญจากส่ือท่ีอ่าน จากการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้
จากกระบวนการทำงานกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่ายๆ และข้อความส้ันๆ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที ่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส รู ้จั ก
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 

 

 



 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน และใช้คำส่ัง  คำขอร้อง คำแนะนำ 
คำอนุญาตตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. อ่านออกเสียง ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และบอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื ่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ                   
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทยได้ 

3. ระบุและวาดภาพ แผนผัง แผนภูมิ สัญลักษณ์ หรือตารางแสดงข้อมูลต่างๆ และข้อความสั้นๆ  
ท่ีฟัง หรืออ่านได้ 

4. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม จากการฟังหรืออ่านข้อความ บทสนทนา บทกลอนสั้นๆ                   
เรื่องส้ัน การ์ตูน  ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง หรือส่ืออีเลกโทรนิกส์ง่ายๆ ได้ 

5. พูด  เขียนโต้ตอบส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความรู้สึกด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวัน  ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ 

6. พูด  เขียน แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จริงหรือจำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือสถานศึกษาโดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

7. พูด  เขียน  บรรยายแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวพร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบได้ 

8. บรรยาย  เปรียบเทียบ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของประเทศไทย 
และประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

9. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื ่น  ความรู้ ข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Mon portrait : Se décrire et décrire quelqu’un 

La description physique et le caractère 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง Qualités et défauts  ชดเชยการสอน
ผ่าน Line, Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Visage et corps,  Adjectifs de couleur 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Les adjectifs possessifs, L’adjectif qualificatif, 
L’adjectif démonstratif 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Vêtements et fêtes : Vêtements et couleurs 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Demander et indiquer un chemin   
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Ma maison : Dire où on habite 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง J’habite en Thaïlande ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet)  

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Maison et ses meubles   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Ma ville de rêve  ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Meet)  

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
Les prépositions de lieu 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
Le temps et la météo  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง สภาพอากาศ ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Meet)  

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Demander le climat et la saison 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Qu'est ce qu'il fait beau aujourd'hui ?  ชดเชยการ
สอนผ่าน Line, Google Meet)  

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Mes sensations : Exprimer ses sentiments 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Sensations et émotions, Adjectifs d’émotions 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง  Les émotions   ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 L’expression de la quantité   
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Mes repas : Aliments et boissons 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Heures et moments de la journée  
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Les adverbes de temps 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

17  20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Verbe aller, Le future proche ,Parler du temps qu’il fait 

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 (ฝ31202) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 (ฝ31202) 
 

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 

1,7 Mon portrait 
 

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

-คลิปวีดีโอ 
-Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

  - สารสนเทศ internet 
2,4,8 Vêtements et fêtes 5 -การตรวจคำตอบจากการทำ

แบบฝึกหัด 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

-คลิปวีดีโอ 
-Power point 
-ใบงาน/ใบความรู้ 

 - สารสนเทศ internet  

2,3,5 Ma maison 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

-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 

1,7 Mon portrait 20  - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คำตอบ จำนวน  10 ข้อ 

2,4,8 Vêtements et fêtes 
2,3,5 Ma maison 

 
 
 

5.4 ชิ้นงาน Ma maison (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 2,3,5 

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 

6,7 Mes sensations 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

-คลิปวีดีโอ 
-Power point 
-ใบงาน/ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

 
 
 
 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1,7,8 Mes repas 5 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 

และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 
- ช้ินงาน เมนูของฉัน 

-คลิปวีดีโอ 
-Power point 
-รูปภาพ 
-ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

8,9 La météo 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

-Power point 
-ใบงาน/ใบความรู้ 
- สารสนเทศ internet 

 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

6,7 Mes sensations 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

1,7,8 Mes repas 

8,9 La météo 
 

5.7  ชิ้นงานเมนูของฉัน Ma recette  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

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

 
ช้ินงาน 

 
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน 

 
10 ก.พ. 
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