
 
     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                          

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551                                     
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา ภาษาฝรัง่เศส 6  รหัสวิชา ฝ33202 
   จ านวนช่ัวโมง 6  ชั่วโมง / สัปดาห์ 120  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  3.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ภาคเรียนที ่ 2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจรสพร  นาคปฐม 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ฟัง / อ่าน ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตาม  และเลือกใช้ค าแนะน าในคู่มือการ                  
ใช้งานต่าง ๆ    ฟัง/อ่าน สารคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ  ข้อมูลจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความ   ข่าว      
บทร้อยกรอง   บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง   พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น  แสดง ความรู้สึก ตอบรับและ
ปฏิเสธเกี่ยวกับ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคมโลกที่อยู่ในความสนใจ  สนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคม  เปรียบเทียบโครงสร้างประโยค     
ค าพังเพย  สุภาษิตและบทร้อยกรองของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย   เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   
ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน  ท้องถิ่น ประเทศ   บันทึกสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น        
อ่านและเขียนข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ   

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  และ        
การเรียนรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส รู้จักวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 
 



 
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆที่ฟังหรืออ่านได้  และใช้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย  ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรอง หรือบทละครสั้นได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียง 

3. เขียนอธิบาย สรุปจับใจความส าคัญ  แสดงความคิดเห็นจากข้อความ สารคดี  หรือสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงที่ฟังหรืออ่านได้ 

4. สนทนาและเขียนโต้ตอบในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับข้อมูล เหตุการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว ประเด็นที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยใช้ภาษา  น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมของฝรั่งเศสและ
ไทยได้ 

5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได้ 
6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม 
7. พูดและเขียนเพื่อสรุปใจความส าคัญ บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความต้องการ ความ

คิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ  เหตุการณ์ 
ประสบการณ์ที่ฟังหรืออ่าน ทั้งในสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้อย่างมีเหตุผล 

8. อธิบาย  อภิปราย และแนะน าความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย 
และน าไปใช้อย่างมีเหตุผลได้ตลอดจนเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 

9. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ค าพังเพย  
สุภาษิตและบทร้อยกรองของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยได้ 

10. ค้นคว้า  สืบค้น  บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูดและเขียนได้ 

11. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ 
เกี่ยวกับโรงเรียน  ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติจากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 

 

          รวม  11  ผลการเรียนรู ้
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรยีนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 
1 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2565 Pre-test/Introduction (สอนชดเชยวันจันทร์ของ 

สัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนผ่าน google forms) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Expressions et vocabulaires  
3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 Compréhension écrite DELF A2 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Compréhension écrite DELF A2 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 Production écrite DELF A2  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Présentation (Production écrite DELF A2) 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวนัที่ 5 ธ.ค. 2565 โดย
มอบหมาย 
แบบฝึกหัด Production écrite ผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 Les conjonctions (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที ่12 
ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงานสร้างบทสนทนาผ่าน 
Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

Ecrire des poèmes 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565      

Ecrire des poèmes (สอนชดเชยวันหยุดในวันที ่

30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายท าแบบทดสอบเรื่อง 

Poèmes ผ่าน google forms) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Compréhension orale de DELF A2 (สอน
ชดเชยวันหยุดในวันที ่2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมาย
แบบฝึกหัด Compréhension orale ผ่าน google 
forms) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Compréhension orale de DELF A2  
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 Production orale de DELF A2 (สอนชดเชย

วันหยุดในวันที่16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
Le poème ผ่าน Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Production orale de DELF A2  



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 Introduction de PAT 7.1  
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 Introduction de PAT 7.1 et examen du 

projet 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Bilan  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Bilan  

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 6        
(ฝ33202) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 6        
(ฝ33202) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน   (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 
รวม    100 คะแนน 

 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ผู้เรียนได้รู้จักการ  
วางแผนการเรียนรู้ตาม 
ศักยภาพของตนเองพร้อม 
ทั้งทบทวนความรู้เดิม 

Préparation 0 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
 

- Note Book 
- Projector 

 

 
 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
   - แบบทดสอบปรนัย  

แบบเติมค าตอบ จ านวน  
5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
โดยเขียนตามค าบอก 
จ านวน  1 เรื่อง 

 

ข้อ 2, 4, 5, 7 
 
 

Premier amour 10 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย   
แบบเติมค าตอบ จ านวน 
20 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- บัตรค า 
- Audio CD 

ข้อ 1, 3, 6, 8 
 

Sac à dos 15 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย   
แบบเติมค าตอบ จ านวน 
20 ข้อ 
- แบบสังเกตการแสดงบท
สนทนา จ านวน 1 เรื่อง 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
- บัตรค า 
- Audio CD 

 
 
 
 
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1-8 - Premier amour 
- Sac à dos 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ    
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบจับคู่ จ านวน 
10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยโดยเขียนเรียงความ  

 
5.4  ชิ้นงานศัพท์พัฒนาตัวเอง  (STEM) 
 

หน่วยการเรยีนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตวัชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหต ุ
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1-8 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. คุณภาพของแบบบันทึก
ค าศัพท ์
4. ความคิดสร้างสรรค ์  
ในการออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของการจดัท าเล่ม 

ชิ้นงาน  
Le livret 

de 
phrases 

1 ชิ้น 5  คะแนน 
 

22 ธันวาคม 
2565 

 
 

5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1, 3, 4, 9 Courir le monde 15 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 
- บัตรค า 
- Audio CD 

 



 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

   - แบบสังเกตการณ์แสดง 
บทสนทนา จ านวน  
1 เรื่อง 

 

ข้อ 7, 8, 10, 11 
 
 
 

Vive les vacances  
 

10 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย   
แบบเติมค าตอบ จ านวน 5 
ข้อ 
-แบบสังเกตการแสดง
ละครสั้น จ านวน 1 เรื่อง 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 - Courir le monde  
- Vive les vacances 
 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ค าตอบ จ านวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยโดยการเขียน
ตอบค าถามตามหวัข้อที่ก าหนด  

 
 
 
 



 
5.7  ชิ้นงานแผ่นพับโครงงานจิตอาสา  (STEM) 
 

หน่วยการเรยีนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตวัชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหต ุ
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1-8 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. คุณภาพของแบบบันทึก
ค าศัพท ์
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของการจดัท าแผ่น
แผ่นพับ 

ชิ้นงาน  1 ชิ้น 5  คะแนน 
 

16 ก.พ. 2566 

 


