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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572536
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
French for Self-development
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อนขึ้นจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาตน เพื่อให้
นักศึกษาได้นาความรู้ คาศัพท์ สานวน โครงสร้างของไวยากรณ์ไปประยุกต์ใช้ในสื่อสารเชิงวิชาชีพ และพัฒนา
ตนเองในการทางานจริงในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน
1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับ
การกระจายคากริยา การเลือกใช้คาคุณศัพท์ คานาม สานวน โครงสร้างภาษาเชิงวิชาชีพในระดับที่ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้หน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และสามารถแก้ไขปัญหากลุ่มร่วมกันได้อย่างราบรื่น
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสในการแปลที่ถูกต้อง สอดคล้อง
กันทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสรุปเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ ที่ได้รับจากการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา
2.1 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
1. บทสนทนา บทความ สานวน คาศัพท์ คากริยา โครงสร้างประโยค หลักไวยากรณ์ เกี่ยวกับภาษา
ฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทางานจริงในยุคปัจจุบัน
2.2 ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน
1. นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพโดยการนา
ความรู้และการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาสามารถแต่งประโยค บทสนทนาตามบทบาทสมมุติ หรือตามสถานการณ์ที่กาหนดได้
อย่างถูกต้อง และพัฒนาทักษะทั้ง 4 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ ที่ได้รับจากการเรียน
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและบุคคลได้

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน บรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ และภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาราชการของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส และนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและประเทศในกลุ่มที่ เคยเป็นอานานิคมที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการยังคงเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยอย่า งต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 (11 เมษายน 2560) พบว่าไตรมาส
ที่ 1 ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย เป็นอันดับที่ 8 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.29 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สร้างรายได้ 19,600.51 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.17 จึงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สร้างรายได้ 160,249.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน ซึ่งนักศึกษาจะได้ความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกฝนการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้คาศัพท์ สานวน
โครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารเชิงวิชาชีพเพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทางานจริงในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชาโดยการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และศึกษาคาศัพท์ สานวน ประโยคภาษาฝรั่งเศส
เชิงวิชาชีพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทางานจริงในยุคปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
ฝรั่งเศส
Practicing on all French language skills set, studying formal vocabularies, idioms, and
sentences related to the profession, applying French language skills in working environment
and developing French language to the upper level of skills
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดเวลาล่วงหน้า เพื่อขอพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นกลุ่ม หรือรายบุค คล โดยใช้
การสื่อสารทางโปรแกรมไลน์ โทรศัพท์ หรือเฟสบุ๊ค หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจและต้องการขอรับคาปรึกษา
(Office Hour) หรือหลังเวลาเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
มอบหมายงาน และกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งแจ้งกาหนดเวลาที่จัดส่งงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
1.3 วิธีการประเมินผล
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อความหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
- การทาแบบฝึกหัดท้ายบทและการทดสอบย่อย
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรวมกันอภิปรายร่วมกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่มให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7

มคอ. 3
 2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีทดสอบการพูดเพื่อการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับบอกความต้องการ การสอบถาม
การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น การบรรยายลักษณะ และการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

2

หัวข้อเรื่อง
Description
du cours
- ลักษณะ
รายวิชา
- วัตถุประสงค์
รายวิชา
- แนวทางการ
สอนและ
เนื้อหาที่สอน
รายสัปดาห์
- ข้อตกลงใน
การเรียน และ
การเข้าชั้น
เรียน
- แจ้งรายชื่อ
สื่อและ
เอกสารที่
นักศึกษา
สามารถเรียนรู้
เพิ่มเติม
บทที่ 1:
ศึกษาการ
ทักทายเชิง
วิชาชีพ (ตอน
ที่ 1)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนแนะนาตนเอง พูดคุยทาความรู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
นักศึกษา
- จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบทักษะก่อน
การเรียน
- ผู้สอนอธิบายลักษณะรายวิชา
วัตถุประสงค์ของรายวิชา แนวทางการสอนและเนื้อหาที่สอนราย
สัปดาห์ ข้อตกลงในการเรียน และการเข้าชั้นเรียน แจ้งรายชื่อสื่อ
และเอกสารที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบทักษะก่อนเรียน
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)

- เอกสารลักษณะ
รายวิชา
วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา แนว
ทางการสอนและ
เนื้อหาที่สอนราย
สัปดาห์ ข้อตกลง
ในการเรียน และ
การเข้าชั้นเรียน
แจ้งรายชื่อสื่อและ
เอกสารที่นักศึกษา
สามารถเรียนรู้
เพิ่มเติม
- Power Point
เพื่อทดสอบทักษะ
การฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการทาความรู้จักกันใน
เชิงการติดต่อทางธุรกิจ
- ผู้สอนอธิบายคากริยา คาศัพท์ สานวนในการทาความรู้จักในเชิง
ธุรกิจ
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
เกี่ยวกับการทักทาย

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2 :
ศึกษาการ
ทักทายเชิง
วิชาชีพ (ตอน
ที่ 2)

3

4

บทที่ 3 :
ศึกษาการทา
ความรู้จัก
(ตอนที่ 1)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนฝึกให้ศึกษาคาศัพท์ในแบบฟอร์มขอวีซ่า
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อเพื่อขอทาวีซ่า
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ สานวน ในการถามข้อมูล และให้ข้อมูล
ส่วนตัว เช่น การสะกดชื่อ การบอกอีเมล์ เป็นต้น
- ผู้สอนฝึกให้ศึกษาวัฒนธรรมการทักทายของชาวฝรั่งเศส
และศึกษาการเรียกชื่อแบบเป็นทางการ ซึ่งแตกต่างจากการเรียกชื่อ
บุคคลที่สนิทสนม
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ ในการบอกชื่อ อายุ
และสัญชาติ
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาฟั ง บทสนทนาเกี่ ย วกั บ การท าความรู้ จั ก
บุ ค คลอื่ น การขออนุ ญ าต การขอสิ่ ง ของจากผู้ อื่ น รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ยนประวัติส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ในการ
ขอสิ่งของจากผู้อื่นในภาษาสุภาพอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้กับบุคคล

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 4 :
ศึกษาการทา
ความรู้จัก
(ตอนที่ 2)

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ไม่สนิท บุคคลที่อาวุโสกว่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงมารยาทที่เหมาะสม
ในการใช้ภาษาฝรั่งเศส
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ ในการเล่าถึงประวัติ
ส่วนตัว ความเป็นมาของตนเองได้
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรบ้างที่ทา
บนเครื่องบินเมื่อเดินทาง
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ สานวน เกี่ยวกับ การเล่าประวัติ ความ
เป็ น มาของตนเอง ความชอบส่ ว นตั ว การเล่ า ประสบการณ์ ก าร
เดินทางเพื่อไปทางานติดต่อกับบริษัทอื่นๆในต่างประเทศ
- ผู้ ส อนอธิ บ ายการกระจายกริ ย าเพื่ อ บอกเล่ า ชี วิ ต ส่ ว นตั ว
คาคุณศัพท์บอกระดับความชอบของบุคคล และสามารถกระจาย
กริยา และใช้คาศัพท์ที่อธิบายถึงการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทเพื่อบอกความชอบ และไม่
ชอบส่วนตัว
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- แบบฝึกหัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

6

บทที่ 5 :
ศึกษาการ
สื่อสารเชิง
วิชาชีพทาง
สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
(ตอนที่ 1)

3

7

บทที่ 6 :
ศึกษาการ
สื่อสารเชิง
วิชาชีพทาง
สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
(ตอนที่ 2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาฟั ง บทสนทนาในการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ทาง
โทรศัพท์
- ผู้สอนอธิบาย โครงสร้าง คากริยา และคาศัพท์ เพื่อการติดต่อ
ธุร กิจ ทางโทรศัพท์ซึ่ งเป็ นการศึกษาภาษาพู ดที่ถูก ต้องเหมาะสม
กระชับ และได้ใจความ
มากที่สุด
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติในการติดต่อทางธุรกิจ
ทางโทรศัพท์
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ศึ ก ษาฝึ ก ฟั ง และพู ด ในการฝากข้ อ ความกั บ ระบบ
อัตโนมัติในกรณีที่ผู้รับสายไม่อยู่ และการเขียนอีเมล์เพื่อติดต่อ
เรื่องส่วนตัว และการติดต่อทางธุรกิจ
- ผู้สอนอธิบายการกระจายกริยาเพื่อนัดหมายบุคคลอื่น รวมถึง
การศึกษาสานวน คาศัพท์ที่ใช้ในการเขียนอีเมล์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถู กกาลเทศะ เนื่องจากสานวนการเขียน
อีเมล์จะแตกต่างกันระหว่างการเขียนเพื่อติดต่อในเรื่องส่วนตัว
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนอีเมล์เพื่อติดต่อทางธุรกิจ
ชิ้นงาน
การนาเสนอการเขียนด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD
- แบบฝึกหัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

8

สอบกลาง
ภาค
บทที่ 7 :
ศึกษาการอ่าน
ประกาศรับ
สมัครงาน

3

9

บทที่ 8 :
ศึกษาการ
เขียนประวัติ
ส่วนตัวเพื่อ
สมัครงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทดสอบวัดความรู้บทที่ 1 – 6 โดยการสอบกลางภาค
- ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกอ่านประกาศรับสมัครงาน
- ผู้สอนอธิบายสานวน และคาศัพท์ต่างๆ ในประกาศรับสมัครงาน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาอ่านประกาศรับสมัครงาน และจับคู่เนื้อหา
ตามที่กาหนด
ชิ้นงาน
ประกาศรับสมัครงานที่นักศึกษาได้ค้นหาจากเว็บไซต์เพิ่มเติม
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ สอนให้ นั กศึกษาฝึกอ่ านตัว อย่างประวัติส่ว นตัว เพื่อสมัครงาน
และร่วมการวิเคราะห์ว่าชิ้นไหนถูกต้อง เหมาะสมที่สุดเพื่อนาเป็น
แนวทางในการทาประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานของตนเอง
- ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายเพื่ อ
สมัครเป็น ภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีส านวนภาษา คาศัพท์ที่แตกต่างจาก
ภาษาอื่น เช่น รูปแบบการจัดหน้าที่ถูกต้อง การล าดับการเขีย น
รวมถึงสานวนที่ใช้ในการเขียน ให้มีความกระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย
และคาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพตาแหน่งต่างๆ การกระจายกริยา
เพื่ออธิบายประสบการณ์การในการทางานมาแล้วในอดีตได้
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน
ชิ้นงาน
การนาเสนอประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- แบบฝึกหัด

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

10

บทที่ 9 :
ศึกษาการ
สัมภาษณ์งาน
(ตอนที่ 1)

3

11

บทที่ 10 :
ศึกษาการ
สัมภาษณ์งาน
(ตอนที่ 2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
- ผู้สอนอธิบายบทสนทนา สานวน คาศัพท์เพื่อสัมภาษณ์งาน
การอธิ บ ายประสบการณ์ ก ารฝึ ก งานและการท างานที่ ผ่ า นมา
ระยะเวลาการท างาน ลั ก ษณะงานที่ ท า รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถพิเศษที่ผู้สมัครมี
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตใิ นการสัมภาษณ์งาน
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ บทสนทนาการสัมภาษณ์
งานต่อจากบทที่ 9 ซึ่งในบทนี้จะเป็นการศึกษาบทสนทนา
การกระจายกริ ย า ส านวนและค าศั พ ท์ ที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ ถูก สั ม ภาษณ์
สามารถสอบถามเงื่อนไขอื่นๆในการทางานกับผู้สัมภาษณ์ได้
เช่น เงินเดือน สวัสดิการ วันหยุด เป็นต้น
- ผู้สอนอธิบายบทสนทนา การกระจายกริยา สานวนและคาศัพท์ที่
เกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถสอบถามเงื่อนไขอื่ นๆในการทางาน
กับผู้สัมภาษณ์ได้ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ วันหยุด เป็นต้น
- จั ดกิจ กรรมให้ นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ ในการสอบถามถึ ง
เงื่อนไขอื่นๆในการทางานกับผู้ สัมภาษณ์ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
วันหยุด เป็นต้น
ชิ้นงาน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

12

บทที่ 11 :
ศึกษาประวัติ
และ
วัตถุประสงค์
ขององค์กร

3

13

บทที่ 12 :
ศึกษา
ตาแหน่ง
หน้าที่ใน
องค์กร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสัมภาษณ์
ของผู้บริหารบริษัท LA PROVENÇALE ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเวช
สาอางที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส
- ผู้สอนอธิบายหลักไวยากรณ์ การกระจายกริยา สานวน และ
ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบรรยายประวั ติ ค วามเป็ น มาของบริ ษั ท
วัตถุประสงค์ขององค์กร เป้าหมายขององค์กร จานวนพนักงาน และ
รายได้สุทธิต่อปี โดยที่นักศึกษาสามารถนาสานวน และคาศัพท์ที่ได้
จากบทนี้ไปบรรยายประวัติ และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตนเอง
ทางานเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ในอนาคต
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาค้นคว้าประวัติขององค์การที่น่าสนใจ และ
นาเสนอบริษัทนั้นด้วยวาจา
ชิ้นงาน
การนาเสนอประวัติองค์การที่นักศึกษาได้ค้นคว้ามาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาอ่านบทสัมภาษณ์คุณ Tissot เกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กรของบริษัท La Provençale ลักษณะการทางาน
ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
- ผู้ ส อนอธิ บ ายหลั ก ไวยากรณ์ การกระจายกริ ย า ส านวน และ

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

14

บทที่ 13 :
ศึกษาการ
บอกเส้นทาง
การเดินทาง

3

15

บทที่ 14 :
ศึกษาการวาง
แผนการ
ทางาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
คาศัพท์ในการอธิบายตาแหน่งการทางานในองค์กร และการแต่ง
ประโยคคาสั่ง
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาศึกษาโครงสร้างขององค์การอื่นๆ เพิ่มเติม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท La Provençale
ลักษณะการทางาน ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนให้ นั ก ศึกษาฟัง บทสนทนาเกี่ ยวกั บ การบอกเส้ นทางการ
เดินทางได้อย่างถูกต้อง
- ผู้สอนอธิบายหลักไวยากรณ์ การกระจาย
กริยา สานวน และคาศัพท์เพื่อบอกเส้นทาง บอกทิศทาง ตาแหน่ง
ที่ตั้ง จุดสังเกต เป็นต้น
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตใิ นการบอกเส้นทางการ
เดินทาง
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนให้นักศึกษาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนการทางาน
การกาหนดเป้าหมายของการทางาน ซึ่งเป็นการคาดคะเนถึงผลลัพธ์
ที่องค์การต้องการจะเป็นในอนาคต รวมถึงการวางแผนการทางาน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
- Power Point
- CD บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการพัฒนาตน
16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

ในหนึ่งวัน
- Power Point
- ผู้สอนอธิบายหลักไวยากรณ์ การกระจายกริยา สานวน
- CD บทสนทนา
และคาศัพท์ที่ได้จากบทนี้ นามาเขียนหรืออธิบายแผนการทางาน - แบบฝึกหัด
รวมถึงจุดมุ่งหมายของตนเองในอนาคตเป็นภาษาฝรั่งเศสได้
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ ในการวางแผนการ
ทางานในหนึ่งวัน
ชิ้นงาน
การนาเสนอบทสนทนาด้วยวาจา
ประเมินการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การตอบคาถาม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน)
16

สอบปลายภาค

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการ
เรียนรู้
1.3 1.4
2.2
4.1
1.2 1.3
2.2 3.3
4.1
5.1 5.2
2.2 3.3
4.1
5.1 5.2
2.2 3.3
4.1
5.1 5.2

วิธีการประเมิน
การเข้าเรียนตรงต่อเวลา
สังเกตพฤติกรรม มีส่วนร่วม
กิจกรรมในห้องเรียน
ทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย
ประเมินผลผลงานจากการเขียน
รายงาน การนาเสนอผลงาน
กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ
ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
10%

2-15

10%
20%

8

20%

16

30%

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (70)
: สอบปลายภาค (30)

18

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. นภัส แป้นพัฒน์ (แปล). (2555). ฝรั่งเศสทันใจใน 5 นาที, Berlitz, กรุงเทพมหานคร.
2. ประภัสสร พานชาตรี. (2559). พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ, พราว โพเอท, กรุงเทพมหานคร.
3. Caroline Vettcheff, & Stanley Hilton. (2006). Préparation à l’examen au DELF
A1, Hachette, Paris.
4. Claire Miquel. (2013). Communication Progressive du Français Niveau
Débutant, CLE International, Paris.
5. Claire Miquel. (2004). Communication Progressive du Français Niveau
Intermédiaire, CLE International, Paris.
6. Évelyne Siréjols, & Giovanna Tempesta. (2002). Grammaire 450 nouveaux
Exercices niveau débutant. CLE International, Paris.
7. Évelyne Siréjols, & Giovanna Tempesta. (2002). Grammaire 450 nouveaux
Exercices niveau intermédiaire. CLE International, Paris.
8. Guy Capelle, & Noëlle Gidon. (2008). Reflets 1 : Cahier d’exercices, Hachette,
Paris.
9. Guy Capelle, & Noëlle Gidon. (2008). Reflets 1 : Livre de l’élève, Hachette,
Paris.
10. Michèle Boularès, & Jean-Louis Frérot. (1999). Grammaire Progressive du
Français, CLE International, Paris.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. Anne Akyüz et al. (2006). Les exercices de grammaire A2. Paris: Hachette
2. Michèle Boularès & Jean-Louis Frérot. (1999). Grammaire Progressive du Français.
Paris: CLE International
3. http://www.gavroche-thailande.com
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รรั บ ทราบรายงานการทวนสอบระดั บ รายวิ ช า และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึก ษา ศึกษารายงาน
การทวนสอบ เอกสารหลักฐานแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มีการ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ของรายวิชาและภาพรวมของการดาเนินงาน เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประมวลผลรายงาน
และแนวทางปรับปรุงเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ. 5)
และรายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) และข้อมูลรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผล
การทวนสอบ และดาเนิ นการสรุป ผล แจ้ งผล และเสนอแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและรายงาน
โรงเรียนฯ
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูล ท าให้ ทราบปั ญหาของการบริห ารหลั กสู ตรในภาพรวม และในแต่ล ะรายวิช า
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
ย่ อย ในการปรั บ ปรุ งย่ อยนั้ น ควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลั กสู ตรทั้งฉบับนั้ น
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มคอ. 3
จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ หลั กสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
และสถานการณ์ปัจจุบัน
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