


•

• ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในเร่ือง การติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้หาญทางจริยธรรม การเป็นผูน้ า และการเป็นสมาชิก
ท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรมของหอ้งเรียน และโรงเรียนตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีและยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง

• เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั โดยค านึงถึงความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย ในเร่ืองวถีิชีวติ วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองการเคารพ
ซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดย
สันติวธีิเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ การใชข้องส่วนรวม ดว้ยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง

• การระงบัความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง

• โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ

• เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง

• ผลการเรียนรู้
• 1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย
• 2. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร
• 3. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั
• 4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ
• 5. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง
• รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้
•

•
•  
•

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติมหน้าทีพ่ลเมอืง
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

ส22234 หน้าทีพ่ลเมือง 4    20 ช่ัวโมง / ภาค       0.5  หน่วยกิต



ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒
หน้าที่พลเมือง ๓-๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม



ค าแนะน าในการใช้ PowerPoint

กดปุ่ม SlideShow ทีแ่ถบด้านบนหรือด้านล่าง

กดปุ่ม Esc ยกเลกิค าส่ังหรือออกจาก SlideShow

-

-

กดปุ่มลูกศรหรือคลกิส่วนใดในหน้า Slide 
เพือ่เลือ่นไปหน้าถัดไป

-



PowerPoint นี ้ เหมาะส าหรับคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้โปรแกรม Microsoft Office 2010  
การใช้เวอร์ช่ันอืน่ๆ หรือ เวอร์ช่ันทีต่ ่ากว่า  คุณสมบตัิบางอย่างอาจท างานไม่สมบูรณ์

กดปุ่มนี ้กลบัไปหน้าสารบัญ (Contents)

กดปุ่มนี ้ฟังคลปิเสียง (Audio Clip)
[การกดปุ่ม ต้องกดให้โดนรูปล าโพง  เพราะถ้าคลกิไปโดนแถบเลือ่นช่วงการฟัง อาจท าให้เสียงไม่ได้
เร่ิมต้นทีจุ่ดเร่ิมต้น]

ค าแนะน าในการใช้ PowerPoint



ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข

ความปรองดอง
สมานฉันท์

ความมีวินัยในตนเอง

ความเป็นไทย

รักชาติ ยดึมั่นในศาสนา 
และเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

๑หน่วยการเรียนรู้ที ่

๒หน่วยการเรียนรู้ที ่

๔หน่วยการเรียนรู้ที ่

๓หน่วยการเรียนรู้ที ่

๕หน่วยการเรียนรู้ที ่



ความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑

เพื่อนๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มารยาทไทยอยา่งไรบา้ง?



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแสดงความเคารพ

การกราบ



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแสดงความเคารพ

การกราบบุคคลทั่วไป 

คอ้มตวัหมอบลงกบัพ้ืน

หนา้ผากแตะสนัมือ

นัง่พบัเพียบ

วางแขนท่อนล่างทั้งสองขา้งราบไปกบัพ้ืน

ประนมมือตั้งบนพ้ืนแบบไม่แบมือ

                   กราบคร้ังเดียวไม่แบมือ เม่ือกราบเสร็จใหท้รงตวัข้ึนอยา่งสงบ



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแสดงความเคารพ

การกราบผู้มีอาวุโส

หนา้ผากแตะส่วนบนของมือ

ทอดแขนและมือทั้งสองขา้งราบไปกบัพ้ืน

                   กราบคร้ังเดียวไม่แบมือ เม่ือกราบเสร็จใหท้รงตวัข้ึนอยา่งสงบ

คอ้มตวัหมอบลงกบัพ้ืน

นัง่พบัเพียบ

ประนมมือตั้งบนพ้ืนแบบไม่แบมือ



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการสนทนา

ทกัทายอยา่งสุภาพ

สวสัดีค่ะ สวสัดีครับ

เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้น
แสดงความคิดเห็น

ไม่พดูสอดแทรก ไม่พดูนินทา



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแต่งกาย

แต่งกายด้วยเส้ือผ้าที่สะอาด



แต่งกายให้เหมาะสมตาม
โอกาสและสถานที่

เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแต่งกาย

งานมงคล

งานอวมงคล



เร่ืองที ่๑ มารยาทไทย
มารยาทในการแต่งกาย

แต่งกายให้เหมาะสมกบัวยั



เร่ืองที ่๒ ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และเสียสละต่อสังคม
ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่

ในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน และสงัคม

- ช่วยแบ่งเบางานบา้น
- ไม่สร้างปัญหา
- ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย
- ห่วงใยคนในครอบครัว

- เคารพ และปฏิบติัตาม
         ค  าสั่งสอนของคุณครู
- เป็นมิตรต่อเพื่อน 
- มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
- แบ่งปันส่ิงของ

- ท าความรู้จกัคนในชุมชน
- หวงัดีต่อคนในชุมชน
- แบ่งปันส่ิงของใหค้นในชุมชน
- มีน ้าใจ
- รักษาสาธารณสมบติั



เร่ืองที ่๒ ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และเสียสละต่อสังคม
ความเสียสละ

เสียสละทรัพยสิ์น เสียสละแรงกาย เสียสละความรู้ สติปัญญา จิตใจ

เม่ือเราปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ เราควรแนะน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสมดว้ย



เร่ืองที ่๓ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย

ขนบธรรมเนียมไทย

ความเคารพนอบนอ้ม การทกัทายโดยการสวสัดี การตอ้นรับ

ประเพณไีทย

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง

ประเพณีแข่งเรือ ประเพณี
บุญบั้งไฟ

ประเพณี
แห่ผา้ข้ึนธาตุ



เร่ืองที ่๓ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย
ศิลปวฒันธรรมไทย

ศิลปวฒันธรรมไทยที่ส าคญั

เพ่ือนๆ คิดวา่ ศิลปวฒันธรรมไทย 
มีความส าคญัต่อเราอยา่งไรบา้งครับ



เร่ืองที ่๓ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย
ภูมปัิญญาไทย

ด้านการรักษาโรค
ด้านธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม

ด้านอาชีพ

เพ่ือนๆ คิดวา่ภูมิปัญญาไทย
มีคุณค่าต่อชาติไทยอยา่งไรบา้ง?



เร่ืองท่ี ๑ มารยาทไทย

เร่ืองท่ี ๒ ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
และเสียสละต่อสงัคม

เร่ืองท่ี ๓ ขนบธรรมเนียม 
และภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
ความเป็นไทย

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
• ขนบธรรมเนียม
• ประเพณีไทย

ศิลปวฒันธรรมไทย

ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
• ในครอบครัว
• ในโรงเรียน
• ในชุมชนและสงัคม

มารยาทในการแสดงความ
เคารพ
• การกราบบุคคลทัว่ไป

• การกราบผูมี้อาวโุส

มารยาทในการสนทนา

มารยาทในการแต่งกาย
• สวมเส้ือผา้ท่ีสะอาด
• สวมเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบั

โอกาส สถานท่ี
• สวมเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบั

วยั

ความเสียสละ
• ทรัพยสิ์น
• แรงกาย
• ความรู้ สติปัญญา จิตใจ

ภูมิปัญญาไทย
• ดา้นอาชีพ
• ดา้นการรักษาโรค
• ดา้นธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม



รักชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒

เพื่อนๆ  แสดงออกถึงความรักชาติ
อยา่งไรบา้งครับ?



เร่ืองที ่๑ ความรักชาติ
คุณค่า ความส าคัญของความรักชาติ

ประโยชน์ของการรักชาติ

ประเทศเป็นปึกแผน่ ประเทศกา้วหนา้ คนในชาติสามคัคี

ประเทศสงบสุข ประเทศปลอดภยั

คนในประเทศมีความสุข ผา่นพน้วิกฤตไดโ้ดยเร็ว



เร่ืองที ่๑ ความรักชาติ
การปฏิบตัตินเป็นผู้มคีวามรักชาติ

การแสดงออกถงึความรักชาติ

การเป็นผูมี้ความรักชาติ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ  
เพราะช่วยใหป้ระเทศมีความเป็นปึกแผน่และมีความเขม้แขง็

ยนืตรงเคารพธงชาติ

ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งประดบัธงชาติอยา่งเหมาะสม

ร้องเพลงชาติไทยใหถู้กตอ้ง ปฏิบติัตามกฎหมาย



เร่ืองที ่๒ การยดึมัน่ในศาสนา
คุณค่า ความส าคัญของความยดึมัน่ในศาสนา

ท าให้มจีติใจ
ผ่องใส มองโลก

ในแง่ดี

ท าให้คนใน
สังคมเอือ้เฟ้ือ

ต่อกนั

ท าให้ด าเนิน
ชีวติอย่าง
มคีวามสุข

ท าให้เป็น
ผู้ประพฤตดิี

ท าให้คนใน
สังคมมเีมตตา

ต่อกนั

ท าให้ช่วยลด
ปัญหาทาง
สังคม



เร่ืองที ่๒ การยดึมัน่ในศาสนา
การปฏิบตัตินเป็นผู้มคีวามยดึมัน่ในศาสนา

การปฏิบติัตนเป็นผูมี้ความยดึมัน่ในศาสนา ท าใหเ้ราเป็นผูป้ระพฤติดี 
ส่งผลดีต่อส่วนรวม ท าใหส้งัคมเกิดความสงบสุข

ปฏิบติัตามหลกัธรรม เคารพศาสนวตัถุ 
ศาสนสถาน

ท าความดี ละเวน้การท าชัว่ ประกอบศาสนพิธี



เร่ืองที ่๓ การเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีละแนะน าผู้อืน่ให้เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย์

แสดงออกถึงการ
เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย์

แนะน าการ
แสดงออกถึงการ
เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย์

บอกเล่าความ
ภาคภูมิใจในสถาบนั
พระมหากษตัริย์

อธิบายความส าคญั
ของการเทิดทูน

สถาบนั
พระมหากษตัริย์



เร่ืองที ่๔ พระบรมราโชวาท และหลกัการทรงงาน
พระบรมราโชวาท

               พระบรมราโชวาท เป็นค าสอนของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ีพระองคพ์ระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทยในโอกาสต่างๆ

เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา

เป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวติ

ก่อใหเ้กิดความสุข 
ความเจริญ

สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม

ท่ีมาคลปิจาก : https://www.youtube.com/watch?v=xGANt37r6aE



เร่ืองท่ี ๑ ความรักชาติ

คุณค่า ความส าคญัของความ
รักชาติ
• ประโยชน์ของการรักชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ 
รักชาต ิยดึมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

เร่ืองท่ี ๒ การยดึมัน่ในศาสนา

คุณค่า ความส าคญัของความ
ยดึมัน่ในศาสนา

การปฏิบติัตนเป็นผูมี้ความ
ยดึมัน่ในศาสนา

การปฏิบติัตนเป็นผูมี้ความ
รักชาติ
• การแสดงออกถึงความ
รักชาติ

เร่ืองท่ี ๓ การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและแนะน า
ผูอ่ื้นใหเ้ทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์
• แสดงออก
• แนะน าการแสดงออก
• บอกเล่าความภาคภูมิใจ
• อธิบายความส าคญั

เร่ืองท่ี ๔ พระบรมราโชวาทและหลกัการทรงงาน

พระบรมราโชวาท
• ใชเ้ป็นแนวทาง
• ใชเ้ป็นหลกัการ
• ก่อใหเ้กิดความสุข
• สร้างประโยชน์ส่วนรวม



ความเป็นพลเมืองด ีในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓

การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ท าไดอ้ยา่งไรบา้ง?



เร่ืองที ่๑ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย
การติดตามข่าวสารบ้านเมอืง

ติดตามข่าวสารรอบดา้น

เพ่ือใหมี้ความรู้รอบตวัและ
กา้วทนัตามกระแสโลก

รับข่าวสารจากหลายแหล่ง

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจ านวนมาก
แลว้น ามาวิเคราะห์ พิจารณา

เลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

มีวิจารณญาณ

ไม่หลงเช่ือโดยง่าย 
พิจารณาถึงขอ้เทจ็จริง
และความน่าเช่ือถือ

ของแหล่งข่าวจนมัน่ใจ

การติดตามข่าวสารบา้นเมืองอยูเ่สมอ ท าใหเ้รารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีเปิดโลกทศัน์ของเรา
ใหก้วา้งข้ึน  ท าใหรู้้จกัคิด วิเคราะห์ รวมถึงเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในประเดน็ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม



เร่ืองที ่๒ การมส่ีวนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ

การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจต่อกจิกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน

การมีส่วนร่วม การรับผดิชอบ

- ตดัสินใจในการท ากิจกรรม 
        โดยพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น
- ศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ
- ใชเ้หตุผลเป็นหลกั
- ใชห้ลกัประชาธิปไตยช่วยตดัสินใจ
- เคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้น

- ก่อนท ากิจกรรมตอ้งคิดไตร่ตรอง
- ยอมรับผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจ
- รับผดิชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
- คอยตรวจสอบการตดัสินใจท่ีผา่นมา

เพ่ือน ามาปรับปรุง
- ท าอยา่งเตม็ความสามารถ



เร่ืองที ่๒ การมส่ีวนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ
การตรวจสอบข้อมูล

แนวทางการตรวจสอบข้อมูล ประโยชน์ของการตรวจสอบข้อมูล

- สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง
- ไม่หลงเช่ือขอ้มูลเทจ็
- ตรวจสอบแหล่งท่ีมา
- พิจารณาขอ้มูลดว้ยเหตุผล

- ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
- ช่วยสร้างองคค์วามรู้
- ช่วยใหคิ้ดอยา่งมีเหตุผล และมี

วิจารณญาณ

ข่าววา่จะมีฝนตกหนกั
เยน็วนัน้ี จริงไหมนะ แต่มีคนบอกวา่

จะไม่ตกแลว้นะ

ลองตรวจสอบ
จากกรมอุตุนิยม

วทิยาดูสิ



เร่ืองท่ี ๑ การปฏิบติัตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย

การติดตามข่าวสารบา้นเมือง
• ติดตามข่าวสารรอบดา้น
• รับข่าวสารจากหลายแหล่ง
• มีวิจารณญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓ 
ความเป็นพลเมืองด ีในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมุข

เร่ืองท่ี ๒ การมีส่วนร่วมและ
ความรับผดิชอบในการตดัสินใจ

การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบ
ในการตดัสินใจต่อกิจกรรม
ของหอ้งเรียน
• การมีส่วนร่วม
• การรับผดิชอบ

การตรวจสอบขอ้มูล
• แนวทางการปฏิบติัตนเพื่อ

การตรวจสอบขอ้มูล
• ประโยชน์ของการ

ตรวจสอบขอ้มูล



ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔

เม่ือเกิดปัญหาภายในหอ้งเรียน เพื่อนๆ
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไรบา้ง?



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวถิีชีวติ

ตวัอย่าง

ประเทศอินเดีย

มีความเช่ือทางศาสนาท่ีหลากหลาย

ใหค้วามส าคญักบัการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอยา่งมาก

มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวถิีชีวติ

ตวัอย่าง

มีวิถีชีวิตเรียบง่าย

มีความขยนั อดทน

ด าเนินชีวิตสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติ

ประเทศเวียดนาม



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวถิีชีวติ

ตวัอย่าง

มีระเบียบวินยัสูง
มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน

มีความเป็นชาตินิยมมีชีวิตค่อนขา้งเร่งรีบ แข่งขนัสูง
ประเทศญ่ีปุ่น



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวฒันธรรม

ตวัอย่าง

ประเทศอินเดีย

ดา้นภาษา

ดา้นการแต่งกาย

ดา้นอาหาร

ดา้นสถาปัตยกรรม



ดา้นภาษา

เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวฒันธรรม

ตวัอย่าง

ดา้นการแต่งกาย

ประเทศเวียดนาม
ดา้นอาหาร

ดา้นสถาปัตยกรรม



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านวฒันธรรม

ตวัอย่าง

ดา้นภาษา
ดา้นสถาปัตยกรรม

ดา้นการแต่งกาย
ประเทศญ่ีปุ่น

ดา้นอาหาร



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านศาสนา

ตวัอย่าง

ศาสนาอิสลาม

หลกัการปฏิบัติตตน
• รู้จกัอดทน อดกลั้น
• รู้จกัท าจิตใจให้

บริสุทธ์ิ
• รู้จกัการแบ่งปัน

ส่ิงของใหแ้ก่ผูท่ี้
เดือดร้อน

• รักษาสัจจะ ซ่ือตรงต่อ
ตนเองและหนา้ท่ี

ศาสนาคริสต์

หลกัการปฏิบัติตตน
• รู้จกัรักเพื่อนมนุษย ์
          รักในพระเจา้
• รู้จกัเสียสละและ
          ใหอ้ภยัต่อผูอ่ื้น
• แสวงหาความสงบสุข

และความสุขในจิตใจ

พระพุทธศาสนา

หลกัการปฏิบัติตน
• รู้จกัหาทางดบัทุกข ์

ดบักิเลสตณัหา
• รู้วา่ส่ิงใดควรท า 
          ไม่ควรท า
• รู้จกัการช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั
• ท าความดีทั้งกาย วาจา   

และใจ



เร่ืองที ่๑ ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ความหลากหลายด้านส่ิงแวดล้อม

ตวัอย่าง

ท่ีราบไซบีเรีย เอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง
เกาะในประเทศ
อินโดนีเซีย  

ภูเขาไฟฟูจิ

   เพ่ือนๆ ช่วยกนัสงัเกตของภาพส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีดูนะครับ วา่แตกต่างกนัอยา่งไร



เร่ืองที ่๒ การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม

การปฏิบัตตินเพือ่การอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม

การเคารพซ่ึงกนัและกนั

• ไม่ดูหม่ินวฒันธรรมอ่ืน
• ยอมรับขนบธรรมเนียม     

ประเพณีของชาติอ่ืน
• ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
• ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผูอ่ื้น

การไม่แสดงกิริยาวาดูหม่ินผูอ่ื้น

• ไม่พดูจาเปรียบเทียบ เยาะเยย้
• ไม่พดูจาใส่ร้าย
• ใชถ้อ้ยค าสุภาพกบัชาวต่างชาติ
• วางตวัใหเ้หมาะสมเม่ืออยูก่บั
          ชาวต่างชาติ

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และการแบ่งปัน

• ใหค้วามช่วยเหลือชาวต่างชาติ
• อ านวยความสะดวกให้

ชาวต่างชาติ
• แลกเปล่ียนความรู้เพื่อพฒันา

ภูมิภาคเอเชีย
• ใหค้วามช่วยเหลือเม่ือประเทศ

อ่ืนเกิดปัญหา



เร่ืองที ่๓ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เราสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้จากการใชข้องสาธารณสมบติัไดอ้ยา่งไร

• ใชข้องอยา่งรู้คุณค่า
• ไม่น ามาเป็นของตน
• รู้จกัแบ่งปัน
• ตกลงท าความเขา้ใจ

ร่วมกนั
• ไม่เห็นแก่ตวั
• สร้างเครือข่ายเพ่ือหาแนว

ทางการใชข้องสาธารณ-
สมบติัอยา่งเหมาะสม

• รักษาสาธารณสมบติั
• แกปั้ญหาการใชส้าธารณ-

สมบติั
• ส่วนรวมอยา่งสนัติ
• เผยแพร่แนวทางการใช้

อยา่งเหมาะสม
• ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

ใชส้าธารณสมบติั
         อยา่งรู้คุณค่า



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
ความปรองดอง สมานฉันท์

เร่ืองท่ี ๒ การอยูร่่วมกนัในสงัคม
พหุวฒันธรรม

เร่ืองท่ี ๑ ความหลากหลายทางสงัคม 
วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ความหลากหลายดา้นวิถี
ชีวิต

ความหลากหลายดา้นวฒันธรรม
• ดา้นอาหาร 
• ดา้นการแต่งกาย
• ดา้นสถาปัตยกรรม
• ดา้นภาษา

ความหลากหลายดา้นศาสนา ความหลากหลายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม
• การเคารพซ่ึงกนัและกนั
• การไม่แสดงกิริยาวาจาดูหม่ิน

ผูอ่ื้น
• การช่วยเหลือ และแบ่งปันเร่ืองท่ี ๓ การแกปั้ญหาความขดัแยง้

แนวทางการใชส้าธารณสมบติัอยา่ง
เหมาะสม



ความมีวินัยในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕

หากพบเห็นกระเป๋าสตางคต์กอยู่
เพื่อนๆ จะปฏิบติัอยา่งไร?



เร่ืองที ่๑ ความมวีินัยในตนเอง

ความซ่ือสตัยสุ์จริต
ความขยนัหมัน่เพียร

และอดทน
ใฝ่หาความรู้

การปฏิบติัตน การปฏิบติัตน การปฏิบติัตน

• พดูความจริง 
        ไม่โกหกหลอกลวง
• ตรงต่อเวลา
• ปกป้องผลประโยชน์

ของส่วนรวม
• ท าตามสัญญาท่ีใหไ้ว ้
• กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง

• ตั้งใจเรียนหรือท างาน 
ดว้ยความมุ่งมัน่ และ 

         มีเป้าหมาย
• พฒันาตนเองอยูเ่สมอ
• ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค
• ใฝ่เรียนรู้และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวติ

• มีความกระตือรือร้น 
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ

• ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
และมีการกลัน่กรอง
ขอ้มูลก่อนตดัสินใจ

• ช่างสงัเกต
• พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

ปรับตนเองใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม



เร่ืองที ่๒ ความมวีินัยในหน้าที่

ความตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ี

การยอมรับผลจาก
การกระท าของตนเอง

การปฏิบติัตน การปฏิบติัตน

• ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน
เตม็ความสามารถ

• เอาใจใส่ รับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย

• หาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ

• พฒันาผลงาน
ตลอดเวลา

• เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม

• คิดไตร่ตรองให้
รอบคอบทุกคร้ัง

• แสดงความรับผดิชอบ
ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิด
ความผดิพลาด

• ยอมรับการลงโทษ



เร่ืองท่ี ๑ ความมีวินยัในตนเอง
การปฏิบติัตน
• ความซ่ือสตัยสุ์จริต
• ความขยนัและความอดทน
• ใฝ่หาความรู้

เร่ืองท่ี ๒ ความมีวินยัในหนา้ท่ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ความมีวนัิยในตนเอง

การปฏิบติัตน
• ความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี
• การยอมรับผลจากการกระท า

ของตน



รู้หรือไม่...

ประเทศไทย อยูใ่นทวีปเอเชีย โดยอยูช่่วงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นทวีปใหญ่
และมีประชากรมากท่ีสุดในโลก

ประเทศไทย



รู้หรือไม่...

ประเทศไทย

สงัคมไทย

• ประกอบดว้ยคนเช้ือชาติและสญัชาติไทยอยูร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่
• เป็นสงัคมเกษตรกรรม
• มีสถาบนัพระมหากษริัยเ์ป็นศูนยร์วมใจ
• ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นหลกั
• พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความเช่ือและการด าเนินชีวิต



รู้หรือไม่...

ประเทศไทย

ค่านิยมไทย

• ยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา
• เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์
• เช่ือในเร่ืองเหตุผล ควา่มเป็นจริง และความถูกตอ้ง
• เคารพผูอ้าวโุสและผูมี้ความรู้
• ยดึมัน่ในเกียรติ และศกัด์ิศรีของตน
• รักความอิสระเสรี



รู้หรือไม่...

ประเทศไทย

อาชีพ

     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพท่ีเก่ียวกบัการเพาะปลูก
พืช เล้ียงสตัว ์และประมง 



รู้หรือไม่...

ประเทศไทย

เศรษฐกิจไทย

     ไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบการคา้แบบเสรี มีการติดต่อท าการซ้ือขายสินคา้
และบริการกบัประเทศเพ่ือนบา้น การคา้ระหวา่งประเทศจึงมีบทบาทส าคญั
ในฐานะกลไกในการพฒันา และน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ


