
แนวคิดส ำคัญ
การเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน

ท้อง ถ่ินและ รัฐบาล  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ  ท่ี ส่ ง เส ริม
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง เป็นตน้ จะท าให้เราเกิดความรู้
ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม

บทที ่๑ กจิกรรมประชำธิปไตย



๑. บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล

รัฐบาล มีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงส ด
ในการปกครองประเทศ บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีส าคญั คือ
๑. บริหารราชการแผน่ดิน เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยเฉพาะเร่ือง
การรักษาผลประโยชนข์องประชาชน
๒. รักษาเอกราชของประเทศชาติ ดูแลรักษาความมัน่คงของประเทศ
และความปลอดภยัของประชาชนโดยมีก าลงัทหารและต ารวจเป็นฝ่าย
ด าเนินการตามหนา้ท่ีและนโยบายของฝ่ายบริหาร
๓. พฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในท กๆ ดา้น



๔. จดัสวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนเอง
๖. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันานาประเทศ
๗. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ค ณธรรมจริยธรรม
๘. ส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีความรัก

ท าเนียบรัฐบาล “ตึกไทยคู่ฟ้า”

๑. บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล



๑. บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

แบ่งออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ิน ดงัน้ี



๑. บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำล

๑) กำรบริหำรรำชกำร
ส่วนกลำง การบริหาร
ราชการส่วนกลางท่ีม ่งให้
เกิดประโยชนต่์อ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม
การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางมี
หน่วยงานระดบัต่างๆ 
เช่น ส านกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม 
เป็นตน้

๒) กำรบริหำรรำชกำรส่วน
ภูมิภำค การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเป็นการ
จดัระบบราชการท่ีม ่งให้
ประชาชนแต่ละภูมิภาคทัว่
ประเทศไดรั้บการบริการ
รวมทั้งจดัสรรต าแหน่ง
ขา้ราชการออกไปปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูต่ามเขตปกครอง
เหล่านั้น

๓) กำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น การบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็น
การจดัระบบราชการ
แบบกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางเพื่อให้
ประชาชนไดมี้โอกาสใน
การปกครองตนเองตาม
ความตอ้งการ



๒. บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีบริหารงานใน
แต่ละทอ้งถ่ิน เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการบริหารงานอยา่งอิสระในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนด มีอ  านาจในการบริหารการเงินหรือการคลงัและก าหนดนโยบายของ
ตนเอง รวมทั้งมีหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายในกรอบท่ีกฎหมายบญัญติัไว้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอยู ่๔ ประเภท
๑) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)      ๒) เทศบาล
๓) องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)        
๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มี ๒ แห่ง คือกร งเทพมหานคร 
และเมืองพทัยา
ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูเเลเเละพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน 
เช่น สาธารณูปโภค การศึกษา อาชีพ สภาพเเวดลอ้ม เป็นตน้



๓. กจิกรรมประชำธิปไตย

๑.  การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
๒. การร่วมมือกนัท างานเพ่ือประโยชนส่์วนรวม
๓. การร่วมมือกบัสมาชิกในช มชนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช มชน โดย
ยดึหลกัเหต ผลและความถูกตอ้ง
๔. การเขา้ร่วมช มน มโดยสงบและปราศจากอาว ธ เพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชนต่์อรัฐบาล
๕. การประชาสัมพนัธ์หรือรณรงคใ์หป้ระชาชนทัว่ไปเห็นความส าคญัและไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง
๖. การร่วมกิจกรรมในการสืบสานวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน
๗. การร่วมมือกนัในการอน รักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
๘. การร่วมมือกนัรักษาสาธารณสมบติั



๔. กำรมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำย ระเบียบ กติกำ กำรเลือกตั้ง

ปกติแลว้การออกกฎหมายการเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐสภา
ซ่ึงประกอบไปดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและว ฒิสภา สภาผูแ้ทนราษฎร
ประกอบดว้ย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ ส.ส. วฒิุสภาประกอบดว้ย 
สมาชิกวฒิุสภา หรือ ส.ว.
แต่ประชาชนกส็ามารถมีส่วนร่วมทางออ้ม
ไดด้ว้ยการแสดงความคิดเห็น



๕. กำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบบัปัจจ บนั ไดมี้การก าหนดไวอ้ย่าง
ชัดเจนว่า อ  านาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวง
ชนชาวไทย ก าหนดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการใชอ้  านาจของรัฐ ประชาชนมี
หน้าท่ีไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทน
ตามระบอบประชาธิปไตย ตั้ งแต่ระดับ
ทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ



แนวคิดส ำคัญ
กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัท่ีใหส้มาชิกในสังคมปฏิบติัหรือละ

เวน้การปฏิบติั เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความสงบส ข กฎหมายมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต ดงันั้น เราจึงตอ้งศึกษากฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตนตามกฎหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง

บทที ่๒ กฎหมำยน่ำรู้



๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

กฎหมำย หมายถึง กฎท่ีสถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงส ดในรัฐไดต้ราข้ึนเพื่อใชบ้งัคบั
ใหบ้ คคลปฏิบติัตาม โดยมีขอ้ปฏิบติัเเละบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อไม่ให้
กระท าผิด ถา้ใครฝ่าฝืน ถือวา่กระท าผิด จะตอ้งถูกลงโทษ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ 
กฎหมาย
๑. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจรำจรทำงบก ซ่ึงไดบ้ญัญติัข้ึนเพื่อใชค้วบค มเส้นทาง
ของผูข้บัข่ีรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานหรือคนเดินเทา้ใหป้ฏิบติัตาม เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

๑) สัญญาณจราจร
๒) การปฏิบติัตามกฎจราจรของคนเดินเทา้
๓) การปฏิบติัตามกฎจราจรของผูข้บัข่ีรถจกัรยาน
๔) ประโยชนข์องการปฏิบติัตนตามกฎหมายจราจร 
ท าใหก้ารจราจรบนทอ้งถนนไม่ติดขดัลดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ 
เม่ือไม่เกิดอ บติัเหต 



๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

๒. กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์ เป็นกฎหมายท่ีใกลต้วั เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
และสังคมเป็นอยา่งมาก

๑) การแจง้เกิด เม่ือมีคนเกิดในบา้น เจา้บา้นจะตอ้งท าการแจง้
ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีมีคนเกิดภายใน ๑๕ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิด
๒) การแจง้ตาย เม่ือมีคนตายในบา้น ตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียน
ทอ้งท่ีท่ีผูต้ายมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์ ภายใน ๒๔ ชัว่โมง เเละจะไดรั้บใบ
มรณบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน
๓) การยา้ยท่ีอยู่
(๑)  การแจง้ยา้ยออกภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั นบัแต่วนัยา้ยออก
(๒) การแจง้ยา้ยเขา้แจง้ต่อนายทะเบียนท่ีเจา้บา้นอยูภ่ายใน ๑๕ วนั นบัแต่

วนัยา้ยเขา้  



๔) ประโยชนข์องการปฏิบติัตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ ท าใหท้ราบ
ขอ้มูลของจ านวนประชากรในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นประโยชนด์า้นความสงบ
เรียบร้อยของสังคม

๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

๓. กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ 
ยาเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือวตัถ ชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือไดเ้สพเขา้สู่

ร่างกายไม่วา่จะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ท าให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ

๑) ประเภทของยาเสพติดใหโ้ทษ พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แบ่งยาเสพติดใหโ้ทษออกเป็น ๕ ประเภท ดงัน้ี



(๑) ยาเสพติดใหโ้ทษชนิดร้ายแรง เช่น แอมเฟตามีน (ยาบา้)
เฮโรอีน เป็นตน้
(๒) ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน ฝ่ิน โคคาอีน
โคเดอีน เป็นตน้
(๓) ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมีลกัษณะเป็นต ารับยา ไดแ้ก่ ยาเมด็ตกเบด็ซ่ึงมีทิงเจอร์ 
ฝ่ิน การบูรชนิดเขม้ขน้เป็นส่วนผสม ยาแกไ้อน ้าเช่ือมซ่ึงมีทิงเจอร์ ฝ่ิน การบูร
เป็นส่วนผสม
(๔) สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษประเภท ๑ หรือ ประเภท ๒ เช่น 
อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์ เป็นตน้
(๕) ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีไม่ไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท (๑) ถึง (๔) เช่น กญัชา พืช
กระท่อม เป็นตน้

๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน



๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

๒) ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ แบ่งลกัษณะการท าผิดได้
เป็น ๕ ฐาน ดงัน้ี

(๑) ฐานผลิต น าเขา้ ส่งออกซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ
(๒) ฐานจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ  าหน่ายซ่ึงยาเสพติดให้

โทษ
(๓) ฐานมีไวใ้นความครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ
(๔) ฐานเสพยาเสพติดใหโ้ทษ
(๕) ฐานโฆษณาเพื่อการคา้ซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ

๓) ตวัอยา่งโทษของผูท่ี้กระท าความผิด มีทั้งโทษจ าและโทษปรับอยูท่ี่ปริมาณ
และประเภทยาเสพติด



๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

๔) อนัตรายของยาเสพติดใหโ้ทษ
ท าลายส ขภาพของผูเ้สพ เพราะยา
เสพติดส่วนใหญ่จะออกฤทธ์ิกด
ประสาทส่วนกลางจึงท าให้การ
ท างานของระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกายเส่ือมลง ส่งผลต่อจิตใจ
และท าใหเ้กิดอ บติัเหต ได้



๔. เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบจ. อบต. เพื่อให้คนในช มชนอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความส ข และเกิดความสามคัคี จึงไดมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล มาบงัคบัใช้

๑. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัชีวิตประจ ำวัน

๑) เทศบญัญติั เป็นกฎหมายท่ีมีการจดัท าโดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาล เทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีตราเทศบญัญติัโดยตอ้งไม่
ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย

๒) ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นกฎหมายท่ีตรา
ออกมาใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงตราโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

๓) ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นกฎหมายท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตราออกมาใชบ้งัคบัในต าบลท่ีอยูใ่นขอบเขตอ านาจ
โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย



แนวคิดส ำคัญ
วฒันธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนใน

สังคม วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั และจะมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดงันั้น เราควรช่วยกนัอน รักษ์
วฒันธรรมไทยใหค้งอยูคู่่กบัชาวไทยตลอดไป

บทที ่๓ วฒันธรรมและกำรเปลีย่นแปลง



๑. เรียนรู้วัฒนธรรม

วฒันธรรม หมายถึง แบบแผนในการด าเนินชีวิตของมน ษยซ่ึ์งเกิดจาก
การท่ีมน ษยส์ร้างข้ึน สั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกนัมา และยดึถือปฏิบติัจนถึงปัจจ บนั
๑. ควำมส ำคัญของวฒันธรรม เป็นเอกลกัษณ์สืบทอดกนัมายาวนาน วฒันธรรม
ไทยมีความละเอียดอ่อน ประณีต เป็นรากฐานของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ท าใหค้นในชาติมีความภาคภูมิใจในชาติของตน



๑. เรียนรู้วัฒนธรรม

๒. ประเภทของวฒันธรรม เราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี



๑. เรียนรู้วัฒนธรรม

๓. กำรเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรม
คนเราไดส้ร้างสรรคว์ฒันธรรมข้ึนมาใชใ้นการด ารงชีวิต และได้
ปรับปร งเปล่ียนแปลงวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินชีวิตในแต่ละย คสมยั วฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตของคน จะถูกละเลยและไม่มีการน ามาใช้

ผลของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีมีต่อสังคม เช่น
(๑) วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมีการเปล่ียนแปลง
(๒) การพฒันาดา้นการศึกษาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
(๓) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว
(๔) สังคมมีความเป็นสากลมากข้ึน
(๕) มีการพฒันาดา้นการประกอบอาชีพ



๔. ควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย

๑. เรียนรู้วัฒนธรรม

๑) ความแตกต่างดา้นภาษา ทั้งส าเนียง และค าศพัท ์เช่น



๑. เรียนรู้วัฒนธรรม

๒) ความแตกต่างดา้นศาสนา คนไทยโดยส่วนใหญ่จะนบัถือ
พระพ ทธศาสนา มีบางส่วนนบัถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น อิสลาม คริสต ์เป็นตน้
๓) ความแตกต่างในดา้นการแต่งกาย
๔) ความแตกต่างกนัทางดา้นการละเล่นพื้นเมือง
๕) ความแตกต่างดา้นการกิน



๒. มรรยำทไทย

มรรยำท หมายถึง กิริยา วาจาท่ีส ภาพเรียบร้อย ท่ีบ คคลพึงปฏิบติัใน
สังคมโดยมีระเบียบแบบแผน อนัเหมาะสมตามกาลเทศะ
๑. การแสดงความเคารพไดแ้ก่ การไหว ้และการกราบ



๒.มรรยำทไทย

๒. การยนื ยนืตรง เทา้ชิด หนา้ตั้งตรง ปล่อยมือไวข้า้งตวั
๓. การเดิน เดินอยา่งส ารวม ไม่เดินลงส้นใหเ้สียงดงั
๔. การนัง่ นัง่ดว้ยกิริยาส ารวม
๕. การนอน ไม่มีพิธีการหรือระเบียบ แต่ควรค านึงถึงความปลอดภยั
๖. การรับ-ส่งส่ิงของ โดยทัว่ไปเป็นการแสดงออกถึง
การเคารพในขณะรับส่งส่ิงของ
๗. การรับประทานอาหารไม่เสียงดงั ไม่มูมมาม ไม่ค ยหรือหยอกลอ้ระหวา่ง
รับประทานอาหาร
๘. การแสดงกิริยาอาการ การทกัทาย การสนทนา และการใชค้  าพดู
ใหเ้หมาะสมและมีสัมมาคารวะ



๓.ประโยชน์และคุณค่ำทำงวัฒนธรรม

วฒันธรรมไทยมีประโยชนแ์ละค ณค่าต่อสังคมไทย เช่น
๑. ท าใหส้ังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. สร้างความบนัเทิงใจใหแ้ก่สมาชิกในสังคม
๓. สร้างความสามคัคีกลมเกลียวระหวา่งสมาชิกในแต่ละสังคม
๔. ท าให้สมาชิกในสังคมสามารถส่ือสารไดอ้ย่างเขา้ใจกนัง่ายข้ึน ท าให้

สมาชิกในสังคมมีหลกัไวย้ดึเหน่ียวจิตใจ
๖.     ท าใหส้มาชิกในสังคมมีโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆ เพิ่มข้ึน



๔. แนวทำงกำรด ำรงรักษำวัฒนธรรมไทย

กำรด ำรงรักษำวฒันธรรมไทย 
ศึกษาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย แลว้น าไปปฏิบติัอยา่ง

ถูกตอ้ง เลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีดีน ามาประย กตก์บัวฒันธรรมไทยอยา่ง
เหมาะสม และช่วยกนัเผยแพร่ สืบทอดวฒันธรรมไทย



แนวคิดส ำคัญ
การรับฟังข่าวและเหต การณ์ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ จะช่วย

ใหเ้ราทราบความเป็นไปและเหต การณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเราตรงตามความ
เป็นจริง

บทที ่๓ ข้อมูล ข่ำวสำร และเหตุกำรณ์



๑. ข้อมูล ข่ำว และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ

ข้อมูล หมายถึง ขอ้เทจ็จริงหรือส่ิงท่ียอมรับวา่เป็นขอ้เทจ็จริง
ข่ำว หมายถึง ค  าบอกเล่าเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเร่ืองราวท่ี
ส าคญัและน่าสนใจ
เหตุกำรณ์ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง อาจมีความส าคญัหรือไม่มี
ความส าคญักไ็ด้



๒. แหล่งข่ำวและเหตุกำรณ์

๑. ข่าวและเหต การณ์ท่ีพบเห็นเองในทอ้งถ่ิน
๒. ข่าวและเหต การณ์ท่ีมาจากการบอกเล่าของผูอ่ื้น
๓. ข่าวจากวิทย หรือโทรทศัน์
๔. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์วารสาร และเอกสาร
๕. ข่าวจากคอมพิวเตอร์  เช่น  เวบ็ไซต ์ ,อีเมล
๖. ข่าวจากโทรศพัท์
๗. จดหมายเหต 



๓. ประโยชน์จำกกำรติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ

การติดตามขอ้มูลขา้วสารและเหต การณ์ต่างๆ มีประโยชน ์ดงัน้ี
๑. ท าใหเ้ราทราบถึงความเคล่ือนไหว เหต การณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน
๒. ช่วยในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง เช่น ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก
๓. ท าใหไ้ดข้อ้คิดท่ีดีในการปลูกฝังดา้นค ณธรรม จริยธรรม
๔. ท าใหมี้ความรอบรู้ในแหล่งท่ีมีค ณค่าทางดา้นต่างๆ รอบโลก
๕. ท าใหท้ราบความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยขีองโลก เเละ
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชนต่์อการด ารงชีวิตของมน ษย์



๔. หลกักำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำงๆ

ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลปัจจ บันและทันสมัย ต้อง
เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากเเหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ศึกษาข้อมูล 
ข่าวสารเร่ืองเดียวกนัจากหลายแหล่ง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจ เลือกใช้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะ
เป็นประโยชนต่์อการด าเนินชีวิต


