
 
 โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

 

1. ชื่อรายวิชา วัฒนธรรมฝรั่งเศส 2       รหัสวิชา  ฝ30207   
   จำนวนชั่วโมง  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจุไรพร   นิครหล่อน 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง  อ่านออกเสียงคำ  กลุ่มคำ ข้อความและบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ระบุ  อธิบาย  จับใจความสำคัญจากการฟังและอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง สนทนา
โต้ตอบเกี ่ยวกับตนเอง เร ื ่องต่างๆใกล้ต ัว นำเสนอข้อมูลเก ี ่ยวกับตนเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ                             
ในชีวิตประจำวัน  ใช้คำ  กลุ่มคำ  ประโยค  และข้อความสั้นๆ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง  เลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  ค้นคว้า  สืบค้น บันทึกข้อมูล                       
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  และการเรียนรู้
จากกระบวนการทำงานกลุ่ม 

เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส รู ้จัก
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงประโยค  ข้อความ และบทกลอนส้ัน ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง 
3. ระบุ  อธิบาย  จับใจความสำคัญจากการฟังและอ่านส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง และเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 



 
5. พูดขอร้อง แนะนำ และชี้แจงได้ถูกต้องเหมาะสม ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง                     

ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้  

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Ma famille, Les Membres de la famille 

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

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Voici  ma  famille , J’aime ma famille  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 La  gastronomie française :  Les repas français 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Les cultures, La recette préférée 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Les plats français, Des meilleurs plats Français  
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 Les transports en France 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Les transports  ชดเชยการสอนผ่านLine, Google 
Meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Visite de Paris, Le métro à Paris 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Vivre à Paris  ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google Meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
Le TGV et Eurostar et Le Métro 
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
Le RER et Le Tramway  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่อง การเดินทางในประเทศฝรั่งเศส ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet)  

 
 
 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Les  fêtes en France  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง เทศกาลและวันสำคัญของฝรั่งเศส ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, Google Meet)  

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Le Nouvel An, La Fête Nationale   
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Le Roi Soleil   

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง Château de Versailles  ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
Google Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Les écrivains : Les grands noms  de la littérature  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Mes loisirs     
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Vive les vacances, En classe de mer 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Une semaine de travail 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 La chanson française   

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (ฝ30207) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (ฝ30207) 
 
 

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 La famille 
 

 

10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
- การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
-การพูดสนทนาแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

Power point 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 

  สารสนเทศ internet 

 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4,5 La  gastronomie 
française 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- การพูดเกี่ยวกับการ
รับประทาน อาหาร มื้อ
อาหารต่าง ๆ  ของฝรั่งเศส 
-การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 

  สารสนเทศ internet 

2,3 
 

Les transports 5 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การอ่านบทความ แล้วเขียน
ประโยคและข้อความส้ัน ๆ 
จากเรื่องท่ีอ่าน 

Power point 
คลิปวีดีโอ 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 
สารสนเทศ internet  

 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1,2 La famille 20  - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คำตอบ จำนวน  10 ข้อ 

4,5 La  gastronomie 
française 

2,3 Les transports 
 
 
 

 
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 

4,5 Les fêtes 9 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงานการเขียนแบบ
อัตนัย 
- การใช้ภาษาในการพูด 
ขอร้อง แนะนำและช้ีแจง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
-การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
- ช้ินงาน  Les fêtes en 
France 

Power point 
รูปภาพ 
ใบความรู้ 
สารสนเทศ internet 

 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
2,3,6 Les écrivains 8 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 

และการเขียนตอบ 
-การประเมินจากการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- การออกเสียงประโยคและ
ข้อความส้ัน ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง  

คลิปวีดีโอ 
Power point 
ใบงาน/ใบความรู้ 
สารสนเทศ internet 

1,2,7 Les loisirs 8 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงานการเขียนแบบ
อัตนัย 
- การใช้ภาษาในการพูด 
ขอร้อง แนะนำและช้ีแจง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
-การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 

คลิปวีดีโอ 
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 

4,5 Les fêtes 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  

2,3,6 Les écrivains 

1,2,7 Les loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.7  ชิ้นงาน  Les fêtes en France  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

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

            
ช้ินงาน  

              
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน  
 

                 
16 ก.พ. 
2566 

 


