
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  

(Course Syllabus)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)   

 

1. ช่ือรายวิชา ภาษารัสเซีย 2 รหัสวิชา ซ30204 

   จำนวนช่ัวโมง 6  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 120  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต   3.0  หน่วยกิต 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ     ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

   ภาคเรียนท่ี  2       ป�การศึกษา  2565 

   ผู้สอน  นางสาวชณัฐญา  จุลนัย 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า จากส่ือ

สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูลแสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร นำเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้น ๆ ข้อมูล  ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

ประสบการณ์ท่ัวไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและท้องถ่ินได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหา

ความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรม

ตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะการฝ�กปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ฟ�ง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  และการเรียนรู้จาก

กระบวนการทำงานกลุ่ม   

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษารัสเซีย และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษารัสเซีย รู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 

 

 

 



 
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำในส่ือต่างๆ 

         2.   ตีความส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ โดยถ่ายโอนเป�นข้อความและใช้ถ้อยคำของตนเอง 

         3.   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ เรื่องส้ัน เรื่องเล่า และข้อมูล ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ 

ท่ีเป�นส่ือจริงและส่ืออีเล็กทรอนิกส์ 

         4.   แสดงความต้องการของตน เสนอขอความช่วยเหลือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่

ในแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 

         5.   บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ของตนเอง และส่ิงท่ี

ตนเองสนใจ โดยใช้ประโยชน์กจากส่ือการเรียนทางภาษาและการฝ�กทักษะต่าง ๆ 

         6.   นำเสนอข้อมูลเรื่องราวส้ัน ๆ หรือกิจวัตรประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ 

         7.   นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

         8.   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถ่ินและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

         9.   นำเสนอบทเพลง บทละครส้ัน บทกวีหรือข้อมูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ ด้วยความเพลิดเพลิน 

         10.   เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

         11.   ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วยวธิีการท่ี

หลากหลาย 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดา

ห์ 

วัน/เดือน/ป� เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565 ทบทวนคำถาม Кто? Что? (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ใน

วันท่ี 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายงานแบบฝ�กหัดใน google form) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 คำถาม คำตอบเกี่ยวกับอาชีพ และ เพศ พจน์คำนาม 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 พหูพจน ์
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 คำขยายคำนาม 



 
5 28 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 2565 ตัวลงท้ายคำนามประเภทต่างๆและข้อยกเว้น  

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 เรื่องส้ันเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค.2565 โดย

มอบหมายงานตอบคำถามจากเรื่องส้ันเกี่ยวกับเมืองใน google form) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 คำศัพท์เกี่ยวกับเมือง (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค.2565 โดย

มอบหมายใบงานจับคู่คำศัพท์เกี่ยวกับเมืองผ่าน line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

เขียนบทสนทนาและสนทนาหัวข้อเมืองของฉัน 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 
9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 
บทสนทนาถามเกี่ยวกับการเดินทางในเมือง (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 

ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายงานแสดงบทบาทสมมุติผ่าน line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 บทกลอน стихи о зоопарке (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 

2566 โดยมอบหมายให้ฟ�งบทกลอนผ่าน youtube, line แล้วทำ

แบบทดสอบผ่าน google form) 
11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 คำศัพท์เกี่ยวเวลา และสถานท่ี 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 บทสนทนานัดหมายเวลาและสถานท่ี (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 

2566 โดยมอบหมายให้ทำแบบทดสอบผ่าน google form) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล เดือน เวลาในสัปดาห์  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 อ่าน บทความเกี่ยวเทศกาลต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 วันสำคัญของรัสเซีย 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ข่าวและเหตุการณ์ป�จจุบัน  

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566  เหตุการณ์น่าสนใจในรัสเซีย แนวข้อสอบปลายภาค 

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซีย 2 (ซ30204) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซีย 2 (ซ30204) 

 

 

 

 



 
 

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 2,3 Люди по 
профессии 

5 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

  

- youtube 

- หนังสือ русский 
сезон 

ข้อ 1,4,7 

 

Кто он/она? 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย  

- แบบทดสอบอัตนัย 

- youtube 

- หนังสือ русский 
сезон 

ข้อ 5,6,10 В городе 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบอัตนัย 

- ช้ินงาน  5  คะแนน  

(STEM)  

- youtube 

- หนังสือ русский 
сезон 

 

 

 



 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

 -Люди по 
профессии 

 

 

20 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ  ข้อ1,2,3,4,5,6,7,10 

 

-Кто он/она? 
-В городе 

    

 

5.4  ช้ินงานว่ิงสู้ฟ�ด  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือ ผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา

ส่งงาน 

ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

 

 

 

ข้อ 5, 6, 8, 10 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. แนวคิดในการออกแบบ 

3. ประสิทธิภาพ 

ของช้ินงาน 

4. ความคิดสร้างสรรค์ 

5. ความสวยงามความ

ประณีตของช้ินงาน 

          

 

 

ช้ินงาน 

               

 

 

1 ช้ิน 

 

 

 

5 คะแนน 

                   

 

 

22 ธ.ค. 65 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 2,9,11 Стихи о 
зоопарке 

5 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

 

- youtube 

- หนังสือ русский 
сезон 

ข้อ 5, 8,10 Продукты в 
магазине 

10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

- ช้ินงาน  5  คะแนน  

(STEM) 

- youtube 

- หนังสือ русский 
сезон 

ข้อ 6,9,11 Новаторство 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย  

 

- 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 

 -Стихи о зоопарке  

30 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย  จำนวน  2 ข้อ  

ข้อ 2,5,6,8,9,10,11 -Продукты в 
магазине 

 -Новаторство 
        

 

 

 



 
 

 

5.7  ช้ินงานว่ิงสู้ฟ�ด  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

หรือ ผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา 

ส่งงาน 

ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

 
 
 
 
ข้อ 5, 6, 8, 10 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. แนวคิดในการ

ออกแบบ 

3. ประสิทธิภาพ 

ของช้ินงาน 

4. ความคิดสร้างสรรค์ 

5. ความสวยงามความ

ประณีตของช้ินงาน 

          

 

 

ช้ินงาน 

               

 

 

1 ช้ิน 

 

 

 

5 คะแนน 

 

 
 

16 ก.พ. 2566 

 

 


