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ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา
และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
ส 2.2 ป 4/3 อธิบายความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

1.
2.
3.
4.

อธิบายความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ามระบอบประชาธิปไตย (K)
อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K)
เห็นความสาคัญของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง (A)
นาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ (P)
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แผนภูมิแสดงลำดับขัน้ ตอนกำรใช้
บทเรียนสำเร็จรู ป ชุด วิถีไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 4
อ่ ำน
คำแนะนำ
ทดสอบ
ก่ อน
เรียน ผ่ ำน
ศึกษำบทเรียน
สำเร็ จรู ป
ชุด วิถีไทย
ไม่
ผ่ ำน

ทดสอบ
หลัง
เรียน ผ่ ำน
ศึกษำบทเรียน
สำเร็ จรู ป
ชุด วิถีไทย
เล่ มต่ อไป

ไม่
ผ่ ำน

- ไม่ ต้องกังวล
- ให้ ศึกษำ
บทเรียน
ด้ วยควำม
ตัง้ ใจ
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1. บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี ้ใช้ เป็ นสื่อเสริมกำรเรียนรู้ วิชำสังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม รหัสวิชำ ส14101 ชันประถมศึ
้
กษำปี ที่ 4
2. บทเรี ยนสำเร็ จรูปเล่มนี ้ใช้ เป็ นสื่อสำหรับนักเรียนที่เรี ย นให้ มีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจมำกยิ่งขึน้ และช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนช้ ำให้ เรี ยนได้
ทันเพื่อนหรื อเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองเพรำะสำมำรถใช้ ได้ ในชันเรี
้ ยน
และนำไปศึกษำต่อที่บ้ำน
3. กำรใช้ บทเรี ยนสำเร็ จรูป ให้ นักเรี ยนอ่ำนเพื่อทำควำมเข้ ำใจตังแต่
้
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึกษำเนื ้อหำ
และท ำกิ จกรรมเรี ยงล ำดับ ไปตำมกรอบ ตัง้ แต่กรอบแรกจนถึ ง
กรอบสุดท้ ำยในทุกกิจกรรม
4. กำรทำกิจกรรมหรื อตอบคำถำมในบทเรี ยนสำเร็ จรู ป ควรแนะนำ
ให้ นกั เรียน ตอบคำถำมลงในสมุด ไม่ควรทำลงในบทเรียนสำเร็จรูป
5. ครูควรให้ คำแนะนำและคอยช่วยเหลือในกรณีที่นกั เรียนมีปัญหำใน
กำรศึกษำบทเรียนสำเร็จรูป
6. ครูควรให้ กำลังใจนักเรียน ชมเชยและให้ กำลังใจเล็ก ๆ น้ อย ๆ ด้ วย
กำรให้ รำงวัล เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นให้ นักเรี ยนอยำกนำบทเรี ยน
สำเร็จรูปเล่มนี ้ ไปศึกษำเพื่อสร้ ำงควำมรู้ให้ ตนเองต่อไป
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1. ก่ อนที่ นั กเรี ยนจะศึ กษำ ควรอ่ ำนจุ ดประสงค์ กำรเรี ยนรู้ และท ำ
แบบทดสอบก่ อนเรี ยน เป็ นขันตอนแรก
้
กำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เป็ นกำรทดสอบควำมรู้ของตนเอง ให้ นักเรี ยนทำในกระดำษคำตอบ
อย่ำขีดเขียนข้ อควำมใด ๆ ลงในบทเรี ยนสำเร็ จรูปนี ้ ทำแบบทดสอบ
เสร็จแล้ วตรวจคำตอบได้ ในหน้ ำต่อไป
2. เริ่มศึกษำตัง้ แต่ กรอบแรก เรียงไปตำมลำดับ โดยไม่ข้ำมกรอบใดกรอบ
หนึ่ง
3. อ่ ำนเนือ้ หำ และคำถำมช้ ำ ๆ พิจำรณำให้ เข้ ำใจ คิดให้ ดี คิดให้
รอบคอบแล้ วตอบคำถำม
4. เมื่อตอบคำถำมเสร็จแล้ ว จึงเปิ ดดูคำตอบ ในกรอบต่อไป
เพื่อตรวจคำตอบว่ำถูกหรือไม่ ถ้ ำตอบถูกให้ ทำกรอบต่อไป
5. ถ้ ำตอบผิด ให้ ย้อนกลับไปศึกษำ ข้ อควำมในกรอบที่ผ่ำนมำอีกครัง้
หนึ่งทำควำมเข้ ำใจให้ ดีแล้ วจึงตอบคำถำมใหม่
6. เมื่อศึกษำทุกกรอบแล้ ว ให้ นักเรียนทำแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ
หลังเรียน แล้ วตรวจดูเฉลยหน้ ำต่อไป เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน ว่ำตนเองมีควำมก้ ำวหน้ ำเพียงใด
7. ข้ อที่สำคัญที่สดุ คือนักเรียนต้ องซื่อสัตย์ ในตนเองไม่เปิ ดดูคำตอบ
ก่อน
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คำชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบทุกข้อ โดยเลือกคาตอบข้อที่เห็นว่าถูกต้อง
ที่สุดเพียงข้อเดียว
2. ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
3. ห้าม ขีด เขียนข้อความหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
4. เมื่อทาเสร็ จให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบที่ถูกต้อง เพื่อประเมินตนเอง

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับสานวนไทยในข้อใด
ก. น้ าขึ้นให้รีบตัก
ข. ตนเป็นที่พ่ งึ แห่งตน
ค. ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า
ง. ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสาเร็ จอยูท่ ี่น้ นั
2. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ก. พออยู่ พอกิน พอใช้
ข. ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ค. หาทางเพิม่ รายได้เพื่อนามาใช้จ่าย
ง. ประกอบอาชีพด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
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3. ข้อใดเป็นการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประหยัด
ก. การใช้เงินค่าขนมหมดพอดี
ข. การเลือกซื้อแต่สินค้าที่ชอบ
ค. การแบ่งเงินบางส่ วนไว้เป็นเงินออม
ง. การขอเงินพ่อแม่ซ้ื อของเล่นที่อยากได้
4. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของการดาเนินชีวิตที่ต้งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท
ก. ความพอเพียง
ข. ความมีเหตุผล
ค. การเสี ยสละเพื่อส่วนรวม
ค. การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
5. บุคคลใดใช้จ่ายเงินได้เหมาะสมที่สุด
ก. กนกนาเงินไปให้ผอู้ ื่นกูย้ มื
ข. มานะซื้อเสื้ อผ้าที่มีราคาแพง
ค วิชยั ยืมเงินเพื่อนบ้านใช้เป็ นประจา
ง. สุ ดแบ่งเงินรายได้บางส่วนฝากธนาคาร
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นสังคมไทย
ก. เป็ นสถาบันหลักในการบริ หารประเทศ
ข. เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง
ค. เป็ นสถาบันที่มีบทบาทในการตัดสิ นคดีความ
ง. เป็นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
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7. ตามระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริ ยท์ รงดารงอยูใ่ นฐานะใด
ก. ผูบ้ ริ หารสูงสุด
ข. ประมุขของชาติ
ค. ผูน้ าของประเทศ
ง. ประมุขฝ่ ายบริ หาร
8. ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
มาเป็ นระบอบประชาธิปไตยเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2425
ข. พ.ศ. 2450
ค. พ.ศ. 2475
ง. พ.ศ. 2520
9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
ก. การดาเนินชีวิตอย่างสันโดษ
ข. การดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
ค. การดาเนินชีวิตอย่างประหยัด
ง. การดาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
10. บุคคลที่ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชี วิตจะเป็ น
อย่างไร
ก. มีเพื่อนมาก
ข. ยืนบนขาตนเองได้
ค. มีชื่อเสี ยงและเงินทอง
ง. เป็ นผูน้ าที่มีความเข้มแข็ง
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ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบ ข้อที่นกั เรี ยนเลือกลงใน
ทดสอบก่อนเรียน
1..........................
ตัง้ ใจทำแบบทดสอบก่ อนเรียนนะ
ครับ

.
2..........................
.
3..........................
.
4..........................
.
5..........................

รวมคะแนน

.
6..........................
.
7..........................
.
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1. ข
2. ค
3. ค
4. ค
5. ง
6. ง
7. ข
8. ค
9. ข
10. ข
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กรอบที่ 1

พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสถาบันที่มีความสาคัญ และเป็ นหลักใน
การปกครองประเทศมาช้านาน เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจของคนไทย
เดิ มประเทศไทยมี การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ คื อ
ระบอบการปกครองที่ พ ระมหากษัต ริ ย์มี อ านาจเด็ ด ขาดในการ
ปกครองและบริ ห ารแผ่น ดิน ทรงอยูเ่ หนื อ กฎหมาย ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระองค์เองเหมือนสถาบัน
อันศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ให้ ความคุ ้มครอง แก่ ประชาชน และการยอมรับใน
อานาจการปกครองของพระมหากษัตริ ย ์ นั้นเป็ นไปด้วยความสมัคร
ใจและจงรักภักดี เพราะทุกคนตระหนักดีวา่ ประเทศชาติมีความสงบ
และมัน่ คงได้ก็เพราะพระบารมีของพระมหากษัตริ ย ์

คำถำม
กำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ อำนำจขึ ้นอยูก่ บั
ใคร
ก. ข้ ำรำชกำร
ข. ประชำชน
เฉลยกรอบที่ 1
ค. นำยกรัฐมนตรี
ตริย์
ง. พระมหำกษัง.ตริยพระมหำกษั
์
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เพื่ อน ๆ คะกำรปกครองในระบอบสมบูรณำญำสิทธิ รำชย์
เป็ นกำรปกครองที่พระมหำกษัตริย์มีอำนำจสิทธิ์ขำดทุกอย่ำง
แต่พ ระองค์ ท รงยึด หลัก ในกำรปกครองบ้ ำ นเมื อ งด้ ว ย
ทศพิธรำชธรรม ท ำให้ พระมหำกษั ต ริ ย์ไทยทุกพระองค์
ทรงเป็
นจุตริ
ดศูยน์ ไย์ทยนั
รวมของชำวไทย
สถำบั น พระมห
ำกษั
บ เป็ น
สถำบันที่ดำรงอยู่ค่กู ับสังคมไทยมำตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั

เก่งมำกครับ
ตังใจเรี
้ ยนต่อนะครับ
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กรอบที่ 2

ต่ อมาในวั น ที่ 24 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้ มี การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข ซึ่ งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองตนเอง
โดยก าหนดให้ อ านาจสู งสุ ดของประเทศเป็ นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริ ยใ์ นปั จจุบนั จึงไม่ได้ทรงเป็ นผูป้ กครองประเทศด้วยพระองค์เอง
โดยตรงเหมือนอดี ตที่ผา่ นมา แต่ทรงดารงตาแหน่งเป็ นประมุขของประเทศ
โดยใช้อานาจการปกครอง ที่ เรี ยกว่า อานาจอธิ ปไตย ที่ประกอบด้วย
อานาจนิ ติบญั ญัติผ่านทางรัฐสภา อานาจบริ หาร ผ่านทางคณะรัฐบาล และ
อานาจตุลาการ ผ่านทางศาล ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

คำถำม
ปั จจุบนั พระมหำกษัตริย์ไทยทรงดำรงอยูใ่ นฐำนะใด
ก. ประมุขของประเทศ
ข. ประธำนของประเทศ
ค. ตุลำกำรของประเทศ
ง. นำยกรัฐมนตรีของประเทศ
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เฉลยกรอบที่ 2
ก. ประมุขของประเทศ

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเป็ นระบอบ
ประชำธิปไตยในวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2475 ตรง
กั บ รั ช สมั ย ของพระบำทสมเด็ จ พระปกเกล้ ำ
เจ้ ำอยูห่ วั (ร.7)
โดยใช้อานาจอธิ ปไตย ประกอบด้วยอานาจ นิ ติ
บัญ ญัติผ่านทางรั ฐ สภา อานาจบริ ห ารผ่านทาง
คณะรั ฐ บาล และอ านาจตุ ล าการผ่ านทางศาล
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ งเป็ นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ

ครูขอให้ พวกเรำตังใจเรี
้ ยนต่อนะครับ

ครู จ ะอธิ บ ำยถึ ง เศ รษ ฐกิ จพ อเพี ยงซึ่ ง
พระบำทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหำภูมิพ ลอดุลยเดช ทรงชี ้แนะแนวทำงในกำรดำเนิ น

ชีวิตให้ แก่ประชำชน
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กรอบที่ 3

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระรำช

ด ำรั ส ที่ ใ ห้ ไว้ กั บ คณะบุ ค คลต่ ำ ง ๆ เมื่ อ วัน ที่ 4 ธั น วำคม พ.ศ.
2540 และพ.ศ. 2541 โดยทรงให้ ค วำมหมำยของเศรษฐกิ จ
พอเพียงว่ำ

“ พอเพียงนี่ มีค วำมหมำยกว้ ำงขวำง คื อค ำว่ำ พอก็พอเพียง
เพียงนีก้ ็ พอ ทำอะไรต้ องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณไม่สุดโต่ง
คำถำม
เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมหมำยตรงกับข้ อใด
ก. มีกิน มีเก็บ
ค. เหลือกิน เหลือใช้
ง. ประหยัด อดออม
ข. พอประมำณ มีเหตุผล
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เฉลยกรอบที่ 3
ข. พอประมำณ มีเหตุผล

เศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็ น ปรั ชญำที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ ำ อยู่หัว ทรงมีพ ระรำชด ำรั ส ชี แ้ นะแนวทำง
กำรดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอด

ตังแต่
้ ก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภำยหลังได้ ทรงเน้ นย ้ำแนวทำงแก้ ไขเพื่อให้ รอดพ้ น
และสำมำรถดำรงอยูไ่ ด้ อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ภำยใต้ กระแสโลกำภิวตั น์ และควำมเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ
พวกเรำน้ อมนำไปปฏิบตั คิ ะ/ครับ
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กรอบที่ 4

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นแนวคิ ดที่ ยึ ดหลักกำรพึ่ งตนเองและควำม
สำมัคคีในชุมชน ยึดทำงสำยกำลงในกำรดำเนินชีวิต ซึง่ ประกอบด้ วย 3
ห่วง กับ 2 เงื่อนไข ดังนี ้
ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มำกเกิ นไป โดยไม่เบียดเบี ยนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิต และกำร
บริโภคที่อยูใ่ นระดับพอประมำณ
ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมพอเพียงนัน้
จะต้ องเป็ น ไปอย่ำ งมีเหตุผ ล โดยพิ จำรณำจำกเหตุปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรกระทำนัน้ ๆ อย่ำงรอบคอบ
กำรมีภูมิค้ ุ มกั นในตั วที่ดี หมำยถึง กำรเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับ
คำถำม
ผลกระทบและควำมเสี
่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ ำนต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้นในอนำคตทั
้ หลักแแนวคิ
ละไกล
ข้อใดไม่ ใช่งใกล้
ดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความหรู หรา
ข. ความมีเหตุผล
ค. ความพอประมาณ
ง. มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
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เฉลยกรอบที่ 4
ก. ความหรู หรา

คนเรำต้ องมีควำมพอประมำณ ควำมพอดี
ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นะครับ

กำรตัดสินใจอย่ำงมี เหตุผล และกำรเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบและควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ที่ ค ำดว่ำ จะ
เกิดขึ ้นในอนำคตทังใกล้
้ และไกล

2 เงื่อนไข ที่วำ่ มีอะไรบ้ ำงคะ
คุณครู
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กรอบที่ 5

เงื่อนไขเพื่อให้ เกิดควำมพอเพียง
กำรตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ พอเพียงต้ องอำศัยทัง้
ควำมรู้และคุณธรรมพื ้นฐำน

เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้ วยควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ
ที่เกี่ ย วข้ องอย่ำงรอบด้ ำน ควำมรอบคอบที่ จะนำควำมรู้ เหล่ำ นัน้ มำ
พิจำรณำให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวัง

ในขันปฏิ
้ บตั ิ
เงื่อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จะต้ องเสริ ม สร้ ำงประกอบด้ วยมี ค วำม

คำถำม
ข้ อใดคือเงื่อนไขสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีเหตุผล มีควำมรู้
ข. มีควำมรู้ มีคณ
ุ ธรรม
ค. มีควำมรู้ มีควำมรอบคอบ
ง. มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี มีคณ
ุ ธรรม
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เฉลยกรอบที่ 5
ข. มีควำมรู้ มีคณ
ุ ธรรม

นี ้คือหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ถูกต้ องครับ ต่อไปครูจะอธิบำยว่ำเรำสำมำรถ

นำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ ในชีวิตเรำ
อย่ำงไร
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กรอบที่ 6

เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ ต่อประชำชนทุกคนไม่ใช่เฉพำะแต่
เกษตรกรเท่ำนัน้ แต่ประชำชนโดยทัว่ ไปก็สำมำรถนำหลักกำรเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมำประยุกต์ ใช้ ใ นกำรเรี ย น กำรท ำงำน ตลอดจนกำรด ำเนิ น
ชีวิตประจำวันได้ ซึง่ สำมำรถกระทำได้ ดงั นี ้
1. ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละ
ความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชี พอย่างจริ งจัง
2. ควรประกอบอาชี พด้วยความสุจริ ตและถูกต้อง แม้จะเผชิ ญกับ
ภาวะขาดแคลนในการดารงชีพก็ตาม
3. ควรลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งบันทางการ
ค้าขาย ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีการต่อสู ้อย่างรุ นแรง
4. ควรขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียง
คำถำม
ข้อใดไม่ ใช่ การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ก. ไม่ใช้เงินซื้ อของ
ข. ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ค. จัดสรรเงินรายได้เป็นส่วน ๆ
ง. ช่วยประหยัดน้ าและไฟฟ้า
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เฉลยกรอบที่ 6
ก. ไม่ใช้เงินซื้อของ
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แบบฝึ กหัด
เรื่อง ตำมรอยพ่ อสำนต่ อเศรษฐกิจ
พอเพียง
คำชีแ้ จง ให้ นกั เรียนสำมำรถนำหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ อย่ำงไร คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กำรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
4. ……………………………………………………..

5. ……………………………………………………..
6. ……………………………………………………..
7. ……………………………………………………..
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เฉลยแบบฝึ กหัด
เรื่อง ตำมรอยพ่ อสำนต่ อเศรษฐกิจ
พอเพียง
กำรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

1. ขยันหมัน่ เพียร
2. ประหยัด
3. เก็บออม
4. ทาบัญชีรายรับรายจ่าย
5. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
7. ตั้งใจศึกษาหาความรู ้
8. มีความพอประมาณ
9. มีเหตุผล
10.ไม่เกเร
พิจำรณำตำมคำตอบของนักเรียน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของครูผ้ สู อน
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คำชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบทุกข้อ โดยเลือกคาตอบข้อที่เห็นว่าถูกต้อง
ที่สุดเพียงข้อเดียว
2. ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
3. ห้าม ขีด เขียนข้อความหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
4. เมื่อทาเสร็ จให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบที่ถูกต้อง เพื่อประเมินตนเอง

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นสังคมไทย
ก. เป็ นสถาบันหลักในการบริ หารประเทศ
ข. เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง
ค. เป็ นสถาบันที่มีบทบาทในการตัดสิ นคดีความ
ง. เป็นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
2. ตามระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริ ยท์ รงดารงอยูใ่ นฐานะใด
ก. ผูบ้ ริ หารสูงสุด
ข. ประมุขของชาติ
ค. ผูน้ าของประเทศ
ง. ประมุขฝ่ ายบริ หาร
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3. ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
มาเป็ นระบอบประชาธิปไตยเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2425
ข. พ.ศ. 2450
ค. พ.ศ. 2475
ง. พ.ศ. 2520
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
ก. การดาเนินชีวิตอย่างสันโดษ
ข. การดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
ค. การดาเนินชีวิตอย่างประหยัด
ง. การดาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
5. บุคคลที่ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชี วิตจะเป็น
อย่างไร
ก. มีเพื่อนมาก
ข. ยืนบนขาตนเองได้
ค. มีชื่อเสี ยงและเงินทอง
ง. เป็ นผูน้ าที่มีความเข้มแข็ง
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับสานวนไทยในข้อใด
ก. น้ าขึ้นให้รีบตัก
ข. ตนเป็นที่พ่ งึ แห่งตน
ค. ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า
ง. ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสาเร็ จอยูท่ ี่น้ นั

26

7. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ก. พออยู่ พอกิน พอใช้
ข. ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ค. หาทางเพิม่ รายได้เพื่อนามาใช้จ่าย
ง. ประกอบอาชีพด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
8. ข้อใดเป็นการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประหยัด
ก. การใช้เงินค่าขนมหมดพอดี
ข. การเลือกซื้อแต่สินค้าที่ชอบ
ค. การแบ่งเงินบางส่ วนไว้เป็นเงินออม
ง. การขอเงินพ่อแม่ซ้ื อของเล่นที่อยากได้
9. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของการดาเนินชีวิตที่ต้งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท
ก. ความพอเพียง
ข. ความมีเหตุผล
ค. การเสี ยสละเพื่อส่วนรวม
ค. การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
10. บุคคลใดใช้จ่ายเงินได้เหมาะสมที่สุด
ก. กนกนาเงินไปให้ผอู้ ื่นกูย้ มื
ข. มานะซื้อเสื้ อผ้าที่มีราคาแพง
ค วิชยั ยืมเงินเพื่อนบ้านใช้เป็ นประจา
ง. สุ ดแบ่งเงินรายได้บางส่วนฝากธนาคาร
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ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบ ข้อที่นกั เรี ยนเลือกลงใน
ทดสอบหลังเรียน
1..........................
ตัง้ ใจทำแบบทดสอบหลังเรียนนะ
ครับ

.
2..........................
.
3..........................
.
4..........................
.
5..........................

รวมคะแนน

.
6..........................
.
7..........................
.
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1. ง
2. ข
3. ค
4. ข
5. ข
6. ข
7. ค
8. ค
9. ค
10. ง
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สรุ ปผลควำมก้ ำวหน้ ำในกำรศึกษำบทเรียนสำเร็ จรู ป และ
ข้ อเสนอแนะสำหรับนักเรียน
หลังจากที่นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเล่มนี้จบลงและผ่านการทดสอบหลังเรี ยน
จนทราบผลว่านักเรี ยนตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนถูกกี่ ขอ้ แล้ว ต่ อไปจะเป็ นการสรุ ปผล
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน โดยอาศัยตัวเลขจากจานวนแบบทดสอบหลังเรี ยนที่นักเรี ยน
ตอบได้ถูกต้องมาเป็ นตัวชี้และเป็ นข้อเสนอแนะแก่นกั เรี ยนดังนี้.......
ตอบถูก 1-5 ข้ อ แสดงว่ำ ควำมรู้ ในเรื่ องนี ้ของนักเรี ยนยังมีน้อย
ควรจะศึกษำซ ้ำอีกครัง้ เพื่อจะได้ มีควำมรู้ ดีกว่ำในขณะนี ้ อยำกเก่ง
ต้ องขยันนะครับ
ตอบ ถู ก 6 ข้ อ แสดงว่ ำ ควำมรู้ ของนั ก เรี ย นยั ง อยู่ ใ นขั น้
“พอใช้ ได้ ” ถ้ ำจะให้ ดีนกั เรี ยนควรศึกษำบทเรี ยนใหม่อีกสักรอบ
หนึ่งนะครับ
ตอบถูก 7 ข้ อ แสดงว่ำ ควำมรู้ ของนักเรี ยนอยู่ในขัน้ ดีแล้ วครั บ
แต่ อ ย่ ำงไร ก็ ต ำมถ้ ำ นั ก เรี ย นยัง ไม่ พ อใจกับ ผลกำรสอบของ
นั ก เรี ย นหรื อ ยั ง รู้ สึ ก คลำงแคลงใจอยู่ เ ห็ น ว่ ำ น่ ำ จะได้ คะแนน
มำกกว่ำนี ้ นัก เรี ย นอำจจะเรี ย นใหม่ อี ก รอบก็ ได้ ค รั บ รับ รองว่ ำ
คะแนนต้ องดีขึ ้นกว่ำเดิมแน่ ๆ
ตอบถู ก 8-10 ข้ อ แสดงว่ ำ นั ก เรี ย นเข้ ำใจบทเรี ย นดี แ ล้ ว
โดยเฉพำะตอบถู ก ถึ ง 10 ข้ อได้ ถื อ ว่ ำ “เยี่ ยมมำก” ขอให้
นักเรี ยนมี ควำมภูมิ ใจในควำมสำมำรถของตนเองในเรื่ องนี ้ และ
ขอให้ พยำยำมทำคะแนนวิชำอื่น ๆ ให้ ได้ เยอะ ๆ เหมือนกับเรื่ องนี ้
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