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     ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  
       ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

            กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หนังสือรายวิชา ประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก ได้เรียบเรียงขึ้นส าหรับผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษานอก
ระบบระดับข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๔ บท ประกอบด้วย  
ความเป็นมา และความเสื่อมของประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต  การก้าวสู่ความเป็น
ประเทศมหาอ านาจในโลกปัจจุบัน  การก้าวสู่ความแข็งแกร่งของประเทศเล็กๆ  และการ
วิเคราะห์คุณสมบัติส าคัญของพลเมืองประเทศมหาอ านาจและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
กิจกรรมทุกรูปแบบในหนังสือเล่มนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมจนมีวิถี
ชีวิตที่ดีโดยให้มีทั้งความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมตามแนว
การจัดการศึกษา 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายวิชา ประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อผู้เรียนและผู้สอนท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้
ตรงตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 

 
                                                                                                        คณะผู้จัดท า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้า 
ค าแนะน าในการใช้แบบเรียน 
รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี ๑   ความเป็นมาและความเสื่อมของประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต  

อังกฤษ        ๑  
เยอรมัน   ๓ 

  สเปน                         ๔ 
รัสเซีย                   ๖ 
อิตาลี                           ๙ 
ฮอลันดา                   ๑๐ 
ฝรั่งเศส                  ๑๒ 
กิจกรรมเสนอแนะ               ๑๕  

บทท่ี ๒   การก้าวสู่ความเป็นมาในการเป็นประเทศมหาอ านาจในโลกปัจจุบัน  
สหรัฐอเมริกา                     ๑๖ 
จีน                   ๒๐ 

  รัสเซีย                   ๒๖ 
ญี่ปุ่น                    ๒๙ 
เกาหลี                   ๔๒ 
กิจกรรมเสนอแนะ               ๔๗  

บทท่ี ๓    การก้าวสู้ความแข็งแกร่งของประเทศเล็ก ๆ  เช่น   
สิงค์โปร์                  ๔๘ 

  อิสราเอล                  ๕๕ 
กิจกรรมเสนอแนะ               ๕๘  

บทท่ี ๔   การวิเคราะห์คุณสมบัติส าคัญของพลเมืองประเทศมหาอ านาจและน ามาปรับใช้  
              ในชีวิตประจ าวัน                              ๕๙ 

  กิจกรรมเสนอแนะ               ๖๔        
ภาคผนวก 

บรรณานุกรม                ๖๕   
คณะผู้จัดท า                ๖๖  

    
  



ค าอธิบายรายวิชา สค32003 ประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง               
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ  
 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมาและความเสื่อมของประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต เช่น อังกฤษ  สเปน อิตาลี 
ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย ฮอลันดา   

2. ความเป็นมาในการก้าวสู่ความเป็นประเทศมหาอ านาจของประเทศต่าง ๆในโลกปัจจุบัน เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน รัฐเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี   

3. บทบาทของประเทศมหาอ านาจในโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ  
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของประเทศมหาอ านาจในอดีต  

2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความเป็นมาในการก้าวสู่ความเป็นประเทศมหาอ านาจในโลกปัจจุบัน  

3. ศึกษาค้นคว้ารายงาน บทบาทของประเทศมหาอ านาจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ  

4. จัดอภิปรายบทบาทของประเทศมหาอ านาจในโลกปัจจุบัน 

5. ศึกษาค้นคว้า อภิปรายการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศเล็ก ๆ 

6. จัดนิทรรศการประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก 

7. ศึกษา ซีดี ประเทศมหาอ านาจในโลก 
 
การวัดและประเมินผล 

ความสนใจ ความพึงพอใจของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา สค32003 ประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก  

จ านวน 2 หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง               การปกครองใน
โลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน  
(ช่ัวโมง) 
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ประวัติประเทศมหาอ านาจ
ของโลก 
 

1. อธิบายความเป็นมา และความ
เสื่อมของประเทศมหาอ านาจของ
โลกในอดีต เช่น  อังกฤษ  สเปน  
อิตาลี  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รัฐเซีย  
ฮอลันดา ได ้

 

 

 

 

 

 

2. อธิบายการก้าวสู่ความเป็นมาใน
การเป็นประเทศมหาอ านาจในโลก
ปัจจุบันได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

3. อธิบายการสร้างความแข็งแกร่ง
ของประเทศเล็ก ๆ  เช่น  สิงค์โปร  
อิสราเอล   
 

4. สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ประวัติประเทศ
มหาอ านาจของโลกมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ความเป็นมา และความเสื่อมของ
ประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต 

 1.1  อังกฤษ        
 1.2  เยอรมัน   
 1.3  สเปน          
 1.4  รัสเซีย   
 1.5  อิตาลี            
 1.6  ฮอลันดา   
 1.7  ฝรั่งเศส   
2. การก้าวสู่ความเป็นมา         ใน
การเป็นประเทศมหาอ านาจในโลก
ปัจจุบัน 

 2.1  สหรัฐอเมริกา       
 2.2  จีน   
 2.3  รัสเซีย   
 2.4  ญี่ปุ่น    
 2.5  เกาหลี   
3. การก้าวสู้ความแข็งแกร่ง   ของ
ประเทศเล็ก ๆ  เช่น   
 3.1  สิงค์โปร์   
 3.2  อิสราเอล   
4. การวิเคราะห์คุณสมบัติส าคัญของ
พลเมืองประเทศมหาอ านาจและ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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