โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี
กําหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ฝ 31213
ชื่อวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
จํานวนหนวยการเรียน
3.0 หนวยการเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา
2559
รายชื่อผูสอน
นางสาวสุชาดา นาคบัว
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคและปลายภาค
80 : 20
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคําสัง่ คําขอรองงายๆที่ฟง หรืออานได และใชคําสั่ง คําขอรองในสถานการณงาย ๆ ได
2. อานออกเสียง คํา กลุมคํา ประโยคสั้นๆและขอความงายๆ ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และบอกความ
เหมือน และความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การลําดับคําตาม
โครงสรางประโยคของภาษาฝรั่งเศสได
3. ระบุภาพ สัญลักษณหรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และขอความสั้นๆที่ฟง หรืออานได
4. บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงหรืออาน ขอความ บทสนทนา บทกลอนสั้นๆ การตูน สื่อสิ่งพิมพ
สื่อที่ไมใชความเรียง หรือสือ่ อิเล็กโทรนิคสงายๆได
5. พูด / เขียน โตตอบ สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลดวยคําสั้นๆงายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรอบขาง
กิจวัตรประจําวัน และสิง่ แวดลอมใกลตวั ตามสถานการณจริงหรือจําลองในหองเรียนหรือสถานศึกษา โดยใชภาษา
น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
6. พูด / เขียน แสดงความตองการ ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพือ่ น ครอบครัว คนรอบขาง กิจวัตรประจําวัน
และสิง่ แวดลอมใกลตัวในสถานการณตางๆได
7. บอกชื่อ และคําศัพทงายๆ พรอมทัง้ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล วันสําคัญ
ชีวิตความเปนอยูของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย ตลอดจนเขารวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ
8. ใชภาษาฝรั่งเศสในการสืบคน คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล ขอเท็จจริงทีเ่ กี่ยวกับกลุม สาระการเรียนรู
อื่น / ความรู ขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรัง่ เศส รหัสวิชา ฝ 31213
หนวยที่
1

Module :
Bienvenue
dans
Adosphère !

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-ความรูและประสบการณเดิม
ของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศ
ฝรั่งเศส
-การทักทาย การกลาวลาการ
แนะนํา
-ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส
-คําสั่งในชั้นเรียน
-ขอมูลสวนตัวเบือ้ งตน
คําสําคัญ (Mots clés)
-La France
-L’alphabet
-Saluer
-Se presenter
-Les consignes de
classe

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

24

1. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2. ประเมินความเขาใจ
การฟง การพูด
การอาน การเขียน
3.แบบฝกทายบทเรียน

1. อานออกเสียง
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส
2.พูดทักทายและ
แนะนําตนเอง
( 5 คะแนน )

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรัง่ เศส รหัสวิชา ฝ 31213
หนวยที่
2
Module :
Moi et mes
copains

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-การแนะนําตนเองและผูอื่น
-เลข 0 - 19
-กระจายกริยา verbe être
-กระจายกริยา
verbe s’appeler

-คําศัพทอุปกรณการเรียน
-บุรุษสรรพนาม
-คําสรรพนามไมชี้เฉพาะ
คําสําคัญ (Mots clés)
-La salutation
-les nombres 0 - 19
-Le verbe être
-Le verbe s’appeler
-Les objets de la classe
-Les pronoms sujets
-Les articles indéfinis

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน
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1. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2. ประเมินความเขาใจ
การฟง การพูด
การอาน การเขียน
3.แบบฝกทายบทเรียน

1.ทํา powerpoint
แนะนําตนเอง
2. ทําปายแนะนําเพื่อน
ในแก็งคของตน
( 10 คะแนน )

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรัง่ เศส รหัสวิชา ฝ 31213
หนวยที่
3
Module :
Mes préférés

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-วันทั้งเจ็ดในหนึง่ สัปดาห
-กิจกรรมยามวาง
-กระจายกริยา verbe
1er groupe

-คําสรรพนามชี้เฉพาะ
-ประโยคปฏิเสธ
-สัญญลักษณประเทศฝรัง่ เศส
คําสําคัญ (Mots clés)
-Les jours de la semaine
-Conjuguer les verbes
du 1er groupe
-Les articles définis
-La négation
-Le symbole de la
France

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน
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1. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2. ประเมินความเขาใจ
การฟง การพูด
การอาน การเขียน
3.แบบฝกทายบทเรียน

1.เขียนเลากิจกรรม
ยามวาง
( 5 คะแนน )

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรัง่ เศส รหัสวิชา ฝ 31213
หนวยที่
4
Module :
La mode

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-คําคุณศัพทเรื่องสี ลักษณะ
ภายนอก
-กระจายกริยา verbe
avoir

-การถาม-ตอบ อายุ
-คําศัพทเกี่ยวกับเสื้อผา
-การบรรยายรูปราง
การแตงกาย ความเหมือน
ความแตกตาง
คําสําคัญ (Mots clés)

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

32

1. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2. ประเมินความเขาใจ
การฟง การพูด
การอาน การเขียน
3.แบบฝกทายบทเรียน

1.ทํา powerpoint
บรรยาย ดารา /
นักรอง / นักกีฬา /
ที่นักเรียนชื่นชอบ
( 5 คะแนน )

-Les adjectifs de couleur
-Les adjectifs
- Le verbe avoir
-Demander et dire
son âge
-Les vêtements
-La tête et la visage

คะแนนเก็บระหวางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ( 120 ชั่วโมง)

80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ..............................................
(นางสาวสุชาดา นาคบัว)
ครูผูสอน
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระ...........................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(นางนงนุช จงถาวรสถิตย)
ความคิดเห็นของวิชาการ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของผูอํานวยการ □ เห็นชอบ □ ไมเห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
(นายโพยม จันทรนอย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท

