
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเท่ียว 2     รหัสวิชา  ฝ30205   
   จำนวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจุไรพร   นิครหล่อน 
 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึก คำสั่ง คำขอร้อง การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น                     

ความต้องการ ประเพณี ในการต้อนรับ การแนะนำเรื่องต่าง ๆ สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร
ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ   ใช้ภาษาในการขอและ                     
ให้ข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึกเกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ด้านบุคคล สิ่งต่างๆ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบริการในท้องถิ่น  รู้จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานเฉลิมฉลอง 
บทประพันธ์ บทเพลง บอกข้อเท็จจริง ความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้  
ความเข้าใจ ความเชื่อ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย นำไปสู่การส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และกาลเทศะ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติ เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม                 
อย่างเหมาะสม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 

 



 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึก คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ การอธิบาย การแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในการส่ือสารด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียวโดยการฟัง พูด 

2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
กับบุคคล และกาลเทศะ 

3. เข้าใจและตีความข้อมูลและเหตุการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที ่เป็นความเรียงและไม่ใช่                       
ความเรียง โดยการบอกใจความสำคัญจากส่ิงท่ีฟังหรืออ่านได้ 

4. นำเสนอข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการ  ความช่วยเหลือ 
การบริการ โดยการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

5. นำเสนอความคิดรวบยอดโดยการสรุปข้อความและเหตุการณ์ท่ีฟังหรืออ่านได้ 

6. รู้จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานเฉลิมฉลอง บทประพันธ์ บทเพลง โดย                      
การบอก ข้อเท็จจริง ความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 

7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รู้จักใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในสถาน ศึกษาหรือชุมชนด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

รวม  7  ผลการเรียนรู้  
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Vous connaissez un bon restaurant? 

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

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Cette table vous plait?    
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Vous désirez? , Suggérer un plat. 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Bon appetit! , Des plats thaïs 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Les produits et les differents  boutiques  
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Un petit souvenir  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง  Les souvenirs  ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
Meet) 

 
 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Le prix et le marchandage 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง  Les marchandages  ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
Les objets d’artisanat 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
Un magasin à l’autres    
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง Un magasin à l’autres   ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Que savez-vous de la Thaïlande?   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Voyager en Thaïlande ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 À l’agence de voyages    
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Les circuits touristiques   

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

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Le plan d’une ville, La carte d’une région   
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Pays du charme : Voyage, Voyage….   
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Vivre à la thaïe 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Visite des Wats, Palais et musée  

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Religions et croyances 

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเท่ียว 2 
(ฝ30205) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเท่ียว 2 
(ฝ30205) 

 



 
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 

1,2,4 Où manger? 
 

 

15 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
- การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
-การเขียนแนะนำข้อมูลในการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

Power point 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 
สารสนเทศ internet  

2,5,7 Les produits et les 
differents boutiques 

10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
- การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 

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 

1,2,4 Où manger? 
 

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

2,5,7 Les produits et les 
differents boutiques 

 
 
 



 
5.4 ชิ้นงาน Un bon restaurant  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,2,4 

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 

3,6 Voyager en 
Thailande 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน
การเขียนแบบอัตนัย 
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การพูดให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส 
- การแสดงบทบาทสมมติหน้า 
ช้ันเรียน 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 
สารสนเทศ 
internet  

2,4,5 Pays du charme 15 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก และ
การเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา
ฝรั่งเศส ท่ีใช้แนะนำของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียวในสถานการณ์จำลอง 
- ช้ินงานการเขียนแนะนำสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดของตนเป็น 
ภาษาฝรั่งเศส 

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 

3,6 Voyager en Thailande 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

2,4,5 Pays du charme 

 
 
 

5.7  ชิ้นงาน CIRCUIT RECOMMANDÉ  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

2,4,5 1. คำศัพท์และประโยค
ถูกต้อง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสวยงามของช้ินงาน 

            
ช้ินงาน  

              
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน  

                 
10 ก.พ. 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


