
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1.ชื่อรายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน  รหัสวิชา  ส30225 
จ านวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สปัดาห์     40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน   นางสาวณัฐติญา   สุขภักดี 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม รัฐและการเมืองโลกความขัดแย้งทางสังคม รัฐและการเมืองโลกในอดีตความขัดแย้ง
และแนวทางแก้ไขสังคม รัฐ  การเมืองโลกปัจจุบันและอนาคตการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รัฐและการเมือง
โลกในปัจจุบันและอนาคตความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมืองและสังคม 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  อภิปรายผล  การแก้ปัญหาและการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง น าไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 
3. ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายวิวัฒนาการสังคม รัฐและการเมืองโลก 
2.  วิเคราะห์ความขัดแย้งทางสังคม รัฐและการเมืองโลกในอดีต 
3.  น าเสนอความขัดแย้งทางสังคม รัฐและการเมืองโลกในปัจจุบันและอนาคต 
4.  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รัฐและการเมืองโลกในปัจจุบันและอนาคต 
5.  ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมืองและสังคม 
รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศ แจ้งผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาให้นักเรียนทราบ (สอนชดเชยวันหยุด 

ในสัปดาห์ที่1  สอนชดเชยการสอนผ่าน Line) 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  รู้จักวิวัฒนาการรัฐ 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  รู้จักวิวัฒนาการสังคม และการเมืองโลก 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 รู้จักวิวัฒนาการการเมืองโลก 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  เล่าสู่กันฟังเรื่องดังในอดีต 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565  ความขัดแย้งทางสังคมรัฐและการเมืองโลกในอดีต 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 สอนชดเชยการสอนผ่าน Line) 
7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565  เกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคม  

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 สอนชดเชยการสอนผ่าน Line) 
8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565  ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด  

สอบกลางภาคเรียนที่2/2565 
9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565  สอบกลางภาคเรียนที่2/2565 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 สอนชดเชยการสอนผ่าน Line) 
10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในปัจจุบัน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 

2 ม.ค. 2566 สอนชดเชยการสอนผ่าน Line) 
11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 -แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของรัฐในปัจจุบัน 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโลกในปัจจุบัน (สอนชดเชยวันหยุด

ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 สอนชดเชยการสอนผ่าน Line)  
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของรัฐในอนาคต 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโลกในอนาคต 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566  แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในอนาคต 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางการเมือง 
17   20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566  ความร่วมมือระหว่างประเทศทางสังคม 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาคเรียนที่2/2565      
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน(ส30225)  
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน(ส30225) 
 
 
 



 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนนSTEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25 คะแนน  
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. อธิบายวิวัฒนาการสังคม 
รัฐและการเมืองโลก 

รู้จักสังคม รัฐ และการเมือง
โลก 

5 - การตรวจค าตอบจากใบ
งาน 
 

- Power Point 
- Projecter 
-สอนผ่าน Line  

2. วิ เคราะห์ความขัดแย้ง
ทางสังคม รัฐและการเมือง
โลกในอดีต 
 
 

เล่าสู่กันฟังเรื่องดังในอดีต 10 - การตรวจค าตอบจาก
สมุด 
- แบบทดสอบอัตนัย   
แบบเติมค าตอบจ านวน 5 
ข้อ 

- Power Point 
- Projecter 
-สอนผ่าน Line  

3. น าเสนอความขัดแย้งทาง
สังคม รัฐและการเมืองโลก
ในปัจจุบันและอนาคต 

เกาะติดสถานการณ์โลก 10 - การตรวจค าตอบจาก
สมุด 
- แบบทดสอบอัตนัย   
แบบเติมค าตอบจ านวน 
10 ข้อ 

- Power Point 
- Projecter 
-สอนผ่าน Line  

 
 
 
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1. อธิบายวิวัฒนาการสังคม รัฐ
และการเมืองโลก 
 

รู้จักสังคม รัฐ และ
การเมืองโลก 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 

2. วิ เคราะห์ความขัดแย้งทาง
สังคม รัฐและการเมืองโลกในอดีต 

เล่าสู่กันฟังเรื่องดังใน
อดีต 

3. น าเสนอความขัดแย้งทางสังคม 
รัฐและการเมืองโลกในปัจจุบัน
และอนาคต 

เกาะติดสถานการณ์โลก 
 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
 ผลการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
4. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคม รัฐและ
การ เมือง โลกในปัจจุบันและ
อนาคต 

รู้เท่าทันป้องกันความ
ขัดแย้ง 

10 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
 

- Power Point 
- Projecter  
-สอนผ่าน Line 

5 . ย กตั ว อย่ า ง ค ว าม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศทางการเมือง
และสังคม 

สันติวิธี สันติภาพ สันติ
สุข 

15 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 

- Power Point 
- Projecter  
-สอนผ่าน Line 

 
 
 
 
 
 
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคม รัฐและ
การเมืองโลกในปัจจุบันและ
อนาคต 

รู้เท่าทันป้องกันความ
ขัดแย้ง 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ  

5.ยกตัวอย่างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทางการเมือง
และสังคม 

สันติวิธี สันติภาพ สันติ
สุข 

 
5.6  ชิ้นงานนิทานเล่มเล็ก แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

ก าหนดเวลา  
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1. เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทาง
สังคม รัฐและการเมืองโลก
ในปัจจุบันและอนาคต 
2.ยกตัวอย่างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทาง
การเมืองและสังคม 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

  ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10  คะแนน  
(หลังกลางภาค 
10 คะแนน) 

22 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


