
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  

(Course Syllabus)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)   

 

1. ช่ือรายวิชา ภาษารัสเซียฟ�ง-พูด   รหัสวิชา ซ20201 

   จำนวนช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ     ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

   ภาคเรียนท่ี  2       ป�การศึกษา  2565 

   ผู้สอน  นางสาวชณัฐญา  จุลนัย 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย อ่านออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

คำศัพท์ ประโยค ท่ีใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน 

คำศัพท์ ประโยคและสำนวนที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกลตั้ว 

คำ กลุ่มคำ ประโยคสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของรัสเซีย คำ กลุ่มคำ ประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ความเหมือนความแตกต่างวัฒนธรรมของรัสเซียกับไทย 

โดยใช้กระบวนการทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟ�ง พูด อ่าน เขียน การวิเคราะห์ การเรียนรู้จาก

กระบวนการทำงานกลุ่ม ความเข้าใจเนื้อหาทางภาษา ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความตระหนัก

ถึงความเหมือน และความแตกต่าง เพื่อส่ือสาร คิดแก้ป�ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษารัสเซีย ใช้ภาษารัสเซียเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา

ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียนครบ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 



 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ฟ�ง พูด อ่านและเขียนตัวอักษรภาษารัสเซียและประสมเสียงคำง่ายๆ 

2. ฟ�ง พูด อ่านและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 

3. ฟ�ง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจำวัน ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

4. ฟ�ง พูด อ่านและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของรัสเซียท่ีเหมาะสมกับวัย 

5. ฟ�ง พูด อ่านและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวบอก 

ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรมของรัสเซียกับไทย 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู้  

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป� เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 ตัวอักษรรัสเซีย 33 ตัว (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 

1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง สระ และ 

พยัญชนะ รัสเซีย สอนผ่าน Line) 

2 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2565 คำถาม คำตอบเกี่ยวกับช่ือ และการสะกดคำส้ันๆ ง่ายๆ  

3 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565 คู่เสียงเบา สระ การออกเสียงหนักเบา 

4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2565 คำทักทาย ประโยคพื้นฐาน 

5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 คำถาม คำตอบบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง 

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 การเปล่ียนเสียงในภาษารัสเซีย (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 

5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องการเปล่ียนเสียง 

สอนผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 อ่านบทสนทนาทักทาย ถาม ใคร อะไร (สอนชดเชยวันหยุด 

ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง Что 

это? Кто это? สอนผ่าน Line, google form) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 เขียนบทสนทนาและสนทนากันหัวข้อ ใคร อะไร 



 
23 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย

ใบงานเรื่อง คำนาม 3 เพศ สอนผ่าน Line, google form) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนและส่ิงรอบตัว (สอนชดเชยวันหยุด 

ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง เพศและ

พจน์ในภาษารัสเซีย สอนผ่าน Line, google form) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ทำนองเสียงแบบท่ี 1  2  3 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 โครงสร้างประโยคท่ีใช้ทำนองเสียงแบบท่ี 1 2 3 (สอน

ชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบ

งานเรื่อง ทำนองเสียง สอนผ่าน Line, google form) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนและส่ิงรอบตัว 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 อ่าน บทความเรื่อง เมืองและพิธีต้อนรับแบบรัสเซีย 

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 เมืองสำคัญของรัสเซีย 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 คำศัพท์เกี่ยวกับเมือง 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 นำเสนอเมืองน่าสนใจไทยเปรียบเทียบรัสเซีย 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566   ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซียฟ�ง-พูด (ซ20201) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซียฟ�ง-พูด (ซ20201) 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 



 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 Русский 

алфавит! 

5 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

  

- youtube 

- หนังสือ русский 

сезон 
ข้อ 3 

 

Время 10 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย  

- แบบทดสอบอัตนัย 

- youtube 

- หนังสือ русский 

сезон 

ข้อ 4 Моя семья 10 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

- แบบทดสอบอัตนัย 

- ช้ินงาน  5  คะแนน  

(STEM)  

- youtube 

- หนังสือ русский 

сезон 

 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันท่ี 23, 26–30 ธ.ค. 2565) 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

 -Русский алфавит! 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  
ข้อ 1,3,4 -Время 

-Моя семья 
    

 

 

 



 
 

5.4  ช้ินงาน  расписание  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือ ผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 

ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

ข้อ 1, 3,  4 1. คำศัพท์ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 

3. ความสวยงามความ

ประณีตของช้ินงาน 

         

ช้ินงาน 

              

1 ช้ิน 

 

5 คะแนน 

                 

15 ธ.ค. 2565 

 

5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5 Давайте 

познакомимся. 

5 - การตรวจคำตอบ

จากสมุดและใบงาน 

 

- youtube 

- หนังสือ 

русский 

сезон 
ข้อ 2 Мой день. 10 - การตรวจคำตอบ

จากสมุดและใบงาน 

- ช้ินงาน  5  คะแนน  

(STEM) 

- youtube 

- หนังสือ 

русский 

сезон 

ข้อ 4 ИК – 1-3 10 - การตรวจคำตอบ

จากสมุดและใบงาน 

- youtube 

- หนังสือ 

русский 

сезон 
 



 
 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

 -Давайте 

познакомимся. 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  ข้อ 2,4,5 -Мой день. 

 -ИК – 1-3 

        

5.7  ช้ินงาน русский календар  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

หรือ ผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 

ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

 
 
 
ข้อ 1,  2,  3,  4,  5 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. แนวคิดในการ

ออกแบบ 

3. ประสิทธิภาพ 

ของช้ินงาน 

4. ความคิด

สร้างสรรค์ 

5. ความสวยงาม

ความประณีตของ

ช้ินงาน 

         

ช้ินงาน 

              

1 ช้ิน 

 

5 คะแนน 

 

24 ก.พ. 66 

 


