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ปการศึกษา
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รายชื่อผูสอน
นางสาวสุชาดา นาคบัว
อัตราสวนคะแนนระหวางภาคและปลายภาค 80 : 20
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคําอธิบาย คําชี้แจงที่ฟงหรืออานได และเลือกใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย ในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว
2. อานออกเสียงขอความ ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง
3. เขียนอธิบาย สรุปจับใจความสําคัญ แสดงความคิดเห็น จาก ขอความ สารคดี บันเทิงคดีหรือสื่อที่ไมใชความเรียงที่ฟง
หรืออานได
4. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม
ไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม โดยใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมของฝรั่งเศสและไทยได
5. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธได
6. พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม
7. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล คําแนะนํา คําชี้แจง สรุปใจความสําคัญ บรรยาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ประเด็นขาวที่อยูในความสนใจ เหตุการณ ประสบการณที่ฟงหรืออานทั้งในสังคมทองถิ่น
และสังคมโลกไดอยางมีเหตุผล
8. อธิบาย อภิปรายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผลได ตลอดจนเขารวม
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
9. พูด เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความสํานวน
ของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยได
10. คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําเสนอ
ดวยการพูดและเขียนได
11. ใชภาษาฝรั่งเศสในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห บันทึก สรุปความรูขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
ชุมชน ทองถิ่น และจากสื่อแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อการศึกษาตอ พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธเปนภาษาฝรั่งเศสได

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา ฝ 33213
หนวยที่
1
Module :
Les projets
humanitaires

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-ความรูและประสบการณเดิม
ของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศ
ฝรั่งเศส
-ประโยคเงื่อนไข
-คําสรรพนามกรรมตรง
กรรมรอง
-ศัพท สํานวน แสดงความ
ตองการและความรูสกึ
คําสําคัญ (Mots clés)
-La Marseillaise
-La condition
-Les pronoms COI
-Pour exprimer ses
besoins et ses
sensations

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ขอตกลง/ภาระงาน

40

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

1.สืบคนและทํา
รายงานเกี่ยวกับองคกร
ที่ชวยเหลือเพื่อน
มนุษย
( 5 คะแนน )

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา ฝ 33213
หนวยที่
2
Module :
Le cinéma

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-คําศัพทอาชีพและสถานที่
ทํางาน
-คําคุณศัพทขอดี ขอบกพรอง
-สํานวน Il faut + inf.
-ภาพยนตรฝรั่งเศส
คําสําคัญ (Mots clés)
-Les métiers
-Les bâtiments en ville
-Les qualités et
les défauts

-Il faut + inf.
-Le cinéma français

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ขอตกลง/ภาระงาน

40

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

1.ทํา powerpoint
องคกรที่ชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย
( 5 คะแนน )

ตารางกําหนดการสอน รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา ฝ 33213
หนวยที่
3
Module :
Les sciences

เนื้อหา/สาระ/คําสําคัญ
-ฤดูกาล / สภาพอากาศ
-การพยากรณอากาศ
-คําสรรพนาม relatif
-การเปรียบเทียบ
-โลกในอนาคต

จํานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ขอตกลง/ภาระงาน

40

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

1.พูดหนาชั้นเรียนและ
มีอุปกรณประกอบ
เกี่ยวกับการพยากรณ
อากาศ
( 5 คะแนน )

คําสําคัญ (Mots clés)
-Les saisons
-La météo
-Les pronoms relatifs
-Le comparatif
-Le futur simple

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

