
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1.ช่ือรายวิชา ภาษารสัเซีย6 รหัสวิชา ซ30208 
จำนวนช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 120 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 3.0 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 2       ป�การศึกษา 2565 

ผู้สอน นางสาวชณัฐญา  จุลนัย 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ขอความ สื่อที่ไมใชความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเลา จากส่ือ

สิ่งพิมพหรือสื ่ออิเลกทรอนิค อธิบาย บรรยาย ขอขอมูลแสดงความตองการและความรูสึก แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร นําเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้นๆ ขอมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณทั่วไป เรื ่องราวตามสถานการณในสังคมและทองถิ่นไดอยางสรางสรรค ใชภาษาในการแสวงหา

ความรูที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรู อื่น และความบันเทิง เห็นคุณคาของภาษาและวัฒนธรรม และเขารวม

กิจกรรมความสนใจ 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ฟง พูด อาน และเขียน การตอบคําถาม กระบวนการคิดวิเคราะห 

และกระบวนการทํางานกลุม เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตระหนักถึงความเหมือน และความ

แตกตาง    เพื่อสื่อสาร คิดแกปญหาในสถานการณจริง และสถานการณจําลอง และสืบคน คนควา รวบรวม 

วิเคราะห  สรุปความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

 

 



 
 

เพื่อใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษารัสเซีย ใชภาษารัสเซียเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหา

ความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง และคําแนะนําในส่ือตาง ๆ 

2. ตีความส่ือท่ีไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ โดยถายโอนเปนขอความและใชถอยคําของตนเอง 

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ เรื่องส้ัน เรื่องเลา และขอขอมูล ขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง 

 ๆ   ท่ีเปนส่ือจริง และ อิเลกทรอนิค 

4. แสดงความตองการของตน เสนอขอความชวยเหลือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชส่ือ

เทคโนโลยีท่ีมีอยูในแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

5. บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและประสบการณของตนเอง และส่ิงท่ี

ตนสนใจ โดยใชประโยชนจากส่ือการเรียนทางภาษาและการฝกทักษะตาง ๆ  

6. นําเสนอขอมูลเรื่องราวส้ัน ๆ หรือกิจวัตรประจําวันและประสบการณตาง ๆ 

7. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวหรือเหตุการณตาง ๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

8. แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณตาง ๆ ในทองถ่ินและสังคมไดอยางสรางสรรค 

9. นําเสนอบทเพลง บทละครส้ัน บทกวีหรือขอมูลจากส่ือประเภทตาง ๆ ดวยความเพลิดเพลิน 
 

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู  

 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ป� เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ทบทวนการผันคำนามการก 1-5 (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 

ต.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดผันคำนามการกต่างๆ ผ่าน googleform) 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กิริยาเคล่ือนไหว 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การผันกิริยา идти ехать 



 
สัปดาห์ วัน เดือน ป� เรื่องท่ีสอน 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การผันกิริยา ходить ездить 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 บุพบทท่ีใช้กับคำนามการก 4 บอกสถานท่ี 

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 บุพบทท่ีใช้กับคำนามการก 2 บอกสถานท่ี (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดบุพบทกับคำนามการก 2 ผ่าน googleform) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 คำนามการก 5 (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำ

แบบฝ�กหัดคำนามการก 5 ผ่าน googleform) 
8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

เรื่องส้ันการคมนาคมขนส่งในไทยและรัสเซีย 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

การอ่านจับใจความ,สรุป,ตอบคำถามจากการอ่าน เรื่อง путешествие 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดตอบคำถาม

จากการอ่าน ผ่าน googleform) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 กิริยาเคล่ือนไหวรูปสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 

2566 โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดกิริยาเคล่ือนไหวผ่าน googleform) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 สำนวน สุภาษิตท่ีใช้กิริยาเคล่ือนไหวในบริบทต่างๆ 

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

16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดตอบคำถามผ่าน googleform) 

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

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การเขียนเรียงความเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 นำเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 อภิปรายเปรียบเทียบการท่องเท่ียวไทยและรัสเซีย 

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

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

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซีย 6 (ซ30208) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษารัสเซีย 6 (ซ30208) 

   
   



 
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1,3 Поздравление 5 
- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- แบบทดสอบอัตนัย  

- Youtube 
- ใบงาน 

ข้อ 1,4,7 Молодость 5 
- ทดสอบบทสนทนา 

- คัดคำศัพท์ 

- Power point 

- ใบงาน 

- สารสนเทศ internet 

ข้อ 5,6 Здоровье 5 
- นำเสนองาน 

- ช้ินงาน 5 คะแนน 

- Power point 

- ใบงาน 

- สารสนเทศ internet 

ข้อ 2,9 Искусство 5 
- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- แบบทดสอบอัตนัย  

- ใบงาน 

- สารสนเทศ internet 

ข้อ 5,8,10 Моё мнение 5 - แบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ - ใบงาน 
 

 

 

 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1,3,4,5,6,7 
-Поздравление 

-Молодость 

-Здоровье 

20 
- แบบทดสอบอัตนัยแบบเติม

คำตอบ จำนวน  20 ข้อ 

 

5.4 ช้ินงาน Поехали! (STEM) 
 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

ข้อ 1,3 

1. คำศัพท์และประโยค

ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

3. ความสวยงามของช้ินงาน 

ช้ินงาน 1 ช้ิน 5 คะแนน 15 ธ.ค. 2565 

 

5.5 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

 

ข้อ 1,8 
 

Из России 5 
- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- ช้ินงาน 5 คะแนน 

- Power point 

- ใบงาน 

ข้อ 6,5 Обращение 5 
- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- ทำใบงาน 

- Power point 

- ใบงาน 

ข้อ 2,5 На экскурсии 5 

- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- การนำเสนอข้อมูล 

- ช้ินงาน 5 คะแนน 

- Power point 

- Youtube 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 7,9 Транспорт 5 
- การตรวจคำตอบจากสมุด 

- ทดสอบสนทนา 

- Power point 

- Youtube 

ข้อ 3,4 Образавание 5 - แบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ 
- Power point 

- ใบงาน 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1,2,4,5,7,8,9 

- Из России 

- Обращение 

- На экскурсии 

- Транспорт 
- Образование 

30 
- แบบทดสอบอัตนัย  

แบบเติมคำตอบ จำนวน 30 ข้อ  

 

5.7 ช้ินงาน Из России в Накорнпатом (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

ข้อ 8,9 

1. คำศัพท์และประโยค

ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

3. ความสวยงามของช้ินงาน 

        

ช้ินงาน 

 

1 ช้ิน 

 

5 คะแนน 

 

16 ก.พ. 2566 

 
 

 


