คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 จํานวน
2 ชั่วโมง ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จัง หวัดพิษณุโ ลก เลม นี้ เพื่อ ใหครูผูสอนไดเ ตรียมความพรอ มกอนจะดําเนิน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง
2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว
4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ
แบบประเมินตนเองหลังเรียน
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียน
6. ในชั่วโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม
7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ชิ้นงาน กิจกรรม
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน
8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการสอนวิ ชา ส 33101 สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 7 เรื่องรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรู 8 จํานวน 2 ชั่วโมง
ของกลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเฉลิม ขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
2. อานคําแนะนํา คําชี้แจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน
3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให
4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที7่ เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ทีละหัวขอใหเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด
5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ
6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย
7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให
8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม
9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ
การพัฒนาของผูเรียน
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เลมที่ 7 กฎหมายทีส่ ําคัญของประเทศ
เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สาระการเรียนรู
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 1 ความหมายของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตอนที่ 4 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ขอ 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันประกาศใชเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2540
ค. พ.ศ. 2542
ง. พ.ศ. 2550

ขอ 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมา
จากการ เลือกตั้งแบบแบงเขตมี
จํานวนกี่คน
ก. 100 คน
ข. 200 คน
ค. 300 คน
ง. 400 คน

ขอ 2. สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวนกี่คน
ก. 280 คน
ข. 380 คน
ค. 480 คน
ง. 580 คน

ขอ 4. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู แ ทน
ราษฎร
ก. อายุครบ 25 ป
ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค. เปนสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคเดียวติดตอกันครบ 90 วัน
ง. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันครบ 3 ป
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ขอ 5. หนวยงานใดที่มีหนาที่ในการจัดการ
เลือกตั้ง
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการเลือกตั้ง

ขอ6. ขอความเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิกขอใดถูกตอง
ก. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 150 คน
ข. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใช
เขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง
ค. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
ง. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
4 ป นับแตวันเลือกตั้ง
ขอ 7. คณะรัฐมนตรีประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรี
อื่นอีกไมเกินกี่คน
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 40 คน
ง. 45 คน

ขอ 8. ขอใดถูกตอง
ก. รัฐมนตรีเปนขาราชการประจํา
ข. นายกรัฐมนตรีตอง มาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ค. รัฐมนตรีสามารถถือหุนไดเฉพาะ
หุน สวนประเภทบริษัทจํากัด
ง. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจเฉพาะการบริหาร
ราชการแผนดินและอํานาจศาลปกครอง
ขอ 9. ถานักเรียนพบเห็นเด็กที่ถูกรังแก ถูกกระทํา
ทารุณกรรมจากผูใหญ นักเรียนสามารถ
ชวยเหลือไดโดยแจงไปที่หนวยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. องคกรอิสระดานประชากร
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ง. คณะกรรมการปราบปราบผูประพฤติ
มิชอบ
ขอ 10. ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดีที่เปนขอพิพาท
ระหวางหนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น ตอง รับผิดชอบในกา
ปฏิบัติหนาที่ ตามกฎหมาย
ก. ศาลแรงงาน
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลอุทธรณ
ง. ศาลฎีกา
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สาระสําคัญ
การบริหารราชการแผนดิน บุคคลผูใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชน
สวนตนเปนหลัก โดยมิไดคํานึง ถึง ผลประโยชนของสัง คมสวนรว มและประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญ จึงมีบทบัญญัติเพื่อปองกัน ตรวจสอบและการลงโทษ ผูที่ใชอํานาจรัฐผิด
วัตถุประสงค โดยมีสถาบันศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการ ในการพิจารณา พิพากษาคดีทั้ง
ปวงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อความถูกตองและเปนธรรมก็ใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจความเปนมา หลักการเจตนารมณ โครงสราง และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และตระหนักถึงความสําคัญตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันได
2. บอกสาระสําคัญรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได
สาระการเรียนรู
เรื่องที่ 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 1 ความหมายของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตอนที่ 4 องคกรตามรัฐธรรมนูญ

7

ที่มารัฐธรรมนูญ
สําหรับประเทศไทยนับแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่ง เปน รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว คือพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
2475 ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
(ฉบับที่18) ไดกลาวถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นมาจากปวงชนชาวไทย
เปนสําคัญ
ตอนที่ 1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ
พจจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542และพจนานุกรมศัพทกฎหมาย
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวาเปน กฎหมายสุงสุดที่จะจัดระเบียบการ
ปกครองของประเทศโดยกําหนด รูปแบบของรัฐวาเปนรัฐเดียวหรือรัฐรวม ระบอบการ
ปกครองของรัฐ รวมทั้ง สถาบันและองคกร การใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ
ศาตราจารย ดร. สายหยุด แสงอุทัย ใหคํากําจัดความรัฐธรรมนูญวาหมายถึง
กฎหมายทีว่ าดวยระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธระหวางอํานาจ
เหลานั้น
ดังนั้นรัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสุงสุดของประเทศหรือของรัฐที่ใชเปนกฎเปน
ขอบังคับในการปกครองประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของรัฐ การปกครองรัฐและการใช
อํานาจอธิปไตยของรัฐกับราษฎรที่อยูในดินแดนของรัฐ
จาการใหความหมายของคําวา รัฐธรรมนูญ ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเอง
เพราะรัฐธรรมนูญจะใช บัง คับได ตอ งผา นขั้น ตอนการพิจ ารณา การจัดทํ า ผา นการ
เห็นชอบและความยินยอมจากสมาชิกรัฐสภา คือทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิส ภาร ว มกั น ทั้ ง สามวาระ สาระสําคั ญ ของรัฐธรรมนูญ ของแตล ะประเทศมี การ
กลาวถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
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ประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนในการศึกษาและความเขาใจ
กัน อาจแบงได ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร และรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร
1.1 รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร หมายถึง รัฐธรรมนูญที่มีการรวบรวม
กฎเกณฑการปกครองประเทศไวในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง และการจัดการกระทําเปน
พิเศษ แตกตางจากการจัดทํากฎหมายธรรมดาประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
เชน ประเทศสหรั ฐอเมริกา ฝรั่ง เศส เยอรมนี สวีเ ดน นอรเ วย เดนมาร ก ญี่ปุ น ไทย
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สิง คโปร รัฐธรรมนูญลายลักษณอั กษร ทํา ใหเ ราทราบวา ประเทศนั้น มีการปกครอง
รูปแบบใด มีการกําหนดระบบการปกครองไวโดยชัดเจน กําหนดหลักเกณฑการบริหาร
ประเทศไวแนนอน
1.2. รั ฐธรรมนู ญที่ ไม เ ปน ลายลั กษณอั กษร หมายถึ ง รัฐ ธรรมนูญ ที่
ไมไดจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษรเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญดังกลาวนี้เปนกรณีที่ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ซึ่ง ใชรัฐธรรมนูญที่ไมเ ปน ลายลักษณอักษรมิไดร วบรวมกฎเกณฑการปกครอง
ประเทศไวในเอกสาร หากแตอาศัยจารีตประเพณี ธรรมเนียมการปฏิบัติ คําพิพากษาของ
ศาลเปนกฎเกณฑในการปกครองประเทศ
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได ว า รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มิ ไ ด เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรหรื อ
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี เกิดขึ้นจากขนบธรรมเนียมประเพณีอันถึงปฏิบัติตามความ
เชื่อถือของประชาชน สืบเนื่องกันมาเปนเวลายาวนานประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญที่มิได
เปนลายลักษณอักษร เชน ประเทศสหราชอาณาจักร
2. รัฐธรรมนูญของรัฐเดี่ยว และรัฐธรรมนูญของรัฐรวม
1. รัฐธรรมนูญเดี่ยว คือรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีรูปแบบการ
ปกครองเปนรัฐเดียวซึ่งมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ประเทศที่มีการ
ปกครองรัฐเดี่ยว เชน ฝรั่งเศส นอรเวย สวีเดน เดนมารก ญี่ปุน และประเทศไทย
2. รัฐธรรมนูญของรัฐรวม หมายถึง ประเทศที่มี การแบง แยกอํานาจ
ระหวางอํานาจของรัฐบาลกลางกับอํานาจของมลรัฐ โดยอํานาจของรัฐบาลอยูเ หนือ
อํานาจมลรัฐในบางประการ เชน อํานาจเกี่ยวกับการปองกันประเทศ เศรษฐกิจ การคลัง
ในขณะเดียวกันอํานาจของรัฐบาลแตละมลรัฐก็ยังคงเปนอิสระอยู โดยแตละมลรัฐก็ยังคง
เปนอิสระอยู โดยแตละมลรัฐมีสภานิติบัญญัติของตนเอง มีผูบริหารของตนเอง ประเทศ
ที่มีรัฐธรรมนูญของรัฐรวมหรือ สหรัฐ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด
ออสเตรเลีย และมาเลเซีย
ความแตกตางระหวางการปกครองแบบรัฐเดียวและการปกครองแบบ
สหรัฐ การปกครองแบบรัฐ เดี ยวอํ านาจการปกครองเหมื อ นกั น ทั่ ว ประเทศ แตก าร
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ปกครองแบบสหรัฐจะแบงออกเปนรัฐบาลกลางในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ
ความสัมพันธระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
รัฐ ธรรมนูญ นั้น ถือ วา เป น กฎหมายสู ง สุ ดในการปกครองประเทศจึง มี
ลักษณะสําคัญแตกตางกับกฎหมายธรรมดา กลาวคือ โดยทั่วไปแลวรัฐธรรมนูญจะเปน
รัฐธรรมนูญที่แทจริงก็ตอเมื่อ กําหนดสิทธิ์หนาที่ และใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มี ก ารวางหลั ก เรื่ อ งการแบ ง แยกอํ า นาจให ร าษฎรร ว มมื อ ในการบั ญ ญั ติ
กฎหมาย และรัฐธรรมนูญนั้นตองเปน รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
ทั้งนี้ โดยมีเหตุวาการที่ไดมีรัฐธรรมนูญนั้นก็สืบเนื่องมาจากการเรียกรอง
ของประชาชนตอสูมา เพื่อใหไดการปกครองระบบประชาธิปไตยใหทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญ จึงควรมีสาระสําคัญ กําหนดไวดังนี้
1. กําหนดรูปแบบของรัฐ
2. กําหนดรูปแบบการปกครอง
3. กําหนดอํานาจปกครอง
4. กําหนดใหสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่แกประชาชน
5. กําหนดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ดัง นั้น รั ฐธรรมนู ญจะต อ งมี ห ลัก เกณฑที่ ค้ํ าประกั น สิท ธิเ สรีภ าพของ
ประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมมือในการที่ออกกฎหมายขึ้นมาใชบังคับ รั ฐ ธรรมนู ญ
ที่ออกมาใชบังคับในประเทศใดประเทศหนึ่ง ควรมีลักษณะสําคัญถูกตองในทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. เปนกฎหมายที่วางกฎเกณฑ การจัดระเบียบการปกครองประเทศ
กลาวถึงอํานาจอธิปไตยไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
กําหนดที่มาของอํานาจ ผูใชอํานาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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2. กําหนดแนวนโยบายของรัฐ โดยจัดใหมีกําลังของทหารในสภาพที่
พรอมเสมอ เพื่อรักษาไวซึ่งเอกราชความมัน่ คงและรักษาผลประโยชนของชาติสงเสริม
ความสัมพันธกับเพื่อนบาน โดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน
3. วางกฎเกณฑหรืออํานาจตาง ๆ เชน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร
และอํ านาจตุ ล าการ ให สั ม พั น ธ กั น เพื่ อ ใหเ กิ ด ความยุ ติธ รรมแก ป ระชาชน กํ า หนด
ขอบเขตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ ใหชัดเจน
ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับที่ 18)
รัฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2550 เปน กฎหมาย
สูงสุด วาดวยการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย ที่เปนลายลักษณอักษร ฉบับ
ที่ 18 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ที่ไดรับการแตงตั้งโดย คณะ
มนตรีความมั่นคงแหง ชาติ (คมช.) กลุม นายทหารที่ทํารัฐประหาร ยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศไทยสําเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศให รัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้น สุดลง และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 บังคับใชแทน รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได
ผานการแปรญั ตติ (การเสนอความคิดเห็น และขอแกไขเพิ่ม เติม ) แลว จากนั้ น จึง ได
แจกจายเผยแพรไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อจัดใหมีการออกเสียงประชามติในวันที่
19 สิ ง หาคม พ.ศ. 2550 การจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ เป น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549รางรัฐธรรมนูญไดรับการ
สนับสนุนและตอตานจากหลายฝาย ในเรื่องของขั้นตอนการรางและเนื้อหา โดยประเด็น
การวิ จ ารณหลัก อยูที่ การขาดความมีสว นรว มจากประชาชนในการรา ง การที่ คมช.
ผูกขาดการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ การแกใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง
แทนที่จะมาจากการเลือกตั้ง การลดความมั่นคงของฝายบริหารและระบบพรรคการเมือง
การลดขนาดของสภาผูแทนราษฎร การเพิ่มอํานาจของฝายทหารและฝายขาราชการ และ
การนิรโทษกรรมผูที่กอรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศ
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การแตงตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2549 สภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่จัดรางรัฐธรรมนูญใหม โดยมีขั้นตอนการแตงตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
1. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ แตงตั้ง สมัชชาแหงชาติ จํานวน 2,000 คน
(มาตรา 22)
2. สมัชชาแหงชาติ กรอง ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน
200 คน โดยเลือกใหเสร็จภายใน 7 วัน (มาตรา 22)
3. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ กรอง ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ จาก 200 คน เหลือ 100 คน (มาตรา 22)
4. ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรอง สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน 25 คน สมัชชา (มาตรา 25)
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5. คณะมนตรีความมั่น คงแห ง ชาติ แตง ตั้ง สมาชิ กสภารางรัฐธรรมนู ญ
โดยตรง อีก จํานวน 10 คน (มาตรา 22)
ขั้ น ตอนการแต ง ตั้ ง สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ถู ก ต อ ต า น ทั้ ง จากกลุ ม
นักวิชาการนักวิชาการที่เคยตอตานรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และ กลุม
สิท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล ตามที่ บัญ ญั ติไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ถารางรัฐธรรมนูญไมผานความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ มีสิทธินํารัฐธรรมนูญในอดีตฉบับใดก็ได มาดัดแปลง
แกไข และประกาศใช
ผลการออกเสียงประชามติ

หลังจากที่การออกเสียงประชามติผานพนไป โดยมีผูเห็นชอบ 57.81% จาก
ผูไปใชสิทธิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ จากนั้นจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช ตั้งแตบัดนั้นเปน
ตนมา
โครงสรางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ ประกอบดวย
บทบัญญัติ 15 หมวด และหมวดเฉพาะกาล ดังตอไปนี้
• คําปรารภ
• หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)
• หมวด 2 พระมหากษัตริย (มาตรา 8-25)
• หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-69)
• หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70-74)
• หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 75-87)
• หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)
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• หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
(มาตรา 163-165)
• หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166-170)
• หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171-196)
• หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)
• หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229-258)
• หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (มาตรา 259-278)
• หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ (มาตรา 279-280)
• หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 281-290)
• หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291)
• บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)

สาระสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18)
ตราไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
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1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบงแยกมิได
2. ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
4. คณะองคมนตรี เปน องคที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย ประกอบดว ย
ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 18 คน การแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงใหเปน ไปตามพระราชอัธยาศัย โดยมีประธานรัฐสภาเปนผูสนองพระบรม
ราชโองการ
5. ระบบรัฐสภา
- กําหนดใหเปนรูปแบบสภาคู คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
- ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภา
ประธานวุฒิสภา
6. สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 480 คน อยูในตําแหนง
วาระ 4 ป โดยแบงสมาชิกออกเปน 2 ประเภทคือ
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน
จํานวน 80 คน การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใหแบง พื้น ที่ประเทศออกเปน แปดกลุ ม จัง หวัด และใหแตล ะกลุม
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
สิบคน
(2) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัด
เดียวกันและในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทาย กอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกันทั้งนี้ โดยใหจังหวัด
ทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว
(3) การที่ ส.ส. พรรคการเมืองใดพนจากสมาชิกภาพใหเลื่อนลําดับตาม
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเปน ส.ส.แทน (ไมมีการเลือกตั้งซอม)
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2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดใน
เขตเลือกตั้งนั้น
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
1. คุณสมบัติของผูที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3. อายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง
4. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา เวนแตเคยเปน
ส.ส. หรือ ส.ว.

17

5. เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน เวน
แตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
6. ตองผูกพันกับพื้นที่จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งอยางใดอยางหนึ่งคือ
- มีชื่อในทะเบียนบานในจังหวัดไมนอยกวา 5 ป
- เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครไมนอยกวา 5 ป
- เคยรับราชการอยูในจังหวัดไมนอยกวา 5 ป
- เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
2. บุคคลตองหามไมใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
1. ติดยาเสพติดใหโทษ
2. ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
3. เคยตองโทษจําคุกและพนโทษมายังไมถึง 5 ป เวนแตความผิดโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
4. อยูในระกวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
5. เคยถูกไลออก, ปลดออก, ใหออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
6. เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงแลวยังไมเกินสองป
7. เคยตองคําพิพากษาของศาลใหยึดทรัพยเพราะร่ํารวยผิดปกติ
8. เปนขาราชการประจํา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
หรือวุฒิสมาชิกหรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจางของรัฐ
9. เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ
ศาล รัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน
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สมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิกจํานวนหนึ่งรอยหาสิบคนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตน
หักดวยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไดเพียงเบอรเดียว)
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
3. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา
4. คุณสมบัติเหมือน ส.ส.
5. ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
6. ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือ เคยเปน
สมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ใน
พรรคการเมืองมาแลว ยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
7. ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
8. ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป
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การประชุมรัฐสภา

1. การประชุมสภาผูแทนราษฎรมีประธานและรองประธานดํารงตําแหนง
จนครบวาระ
2. การประชุมวุฒิสภามีประธานและรองประธานดํารงตําแหนงจนครบวาระ
3. การประชุมตองมีสมาชิกเขาประชุม “ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทีม่ ีอยูของแตละสภา
4. การลงมติใหที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนชนะ
5. การประชุมครั้งแรกใหเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง
6. สมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรแบงออกเปน 3 สมัย
6.1 สมัยประชุมสามัญทั่วไป มีกําหนด 120 วัน
6.2 สมัยประชุมนิติบัญญัติ มีกําหนด 10 วัน เพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอพิจารณาออกกฎหมาย
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- พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- การอนุมัติพระราชกําหนดเปนพระราชบัญญัติ
- การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม, การใหความ
เห็นชอบในสนธิสัญญา
- การเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและถอดถอน
- การตั้งกระทูถาม
- การเสนอและพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ
6.3 การประชุมสมัยวิสามัญเมื่อ
- สส.หรือและ สว.ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภารอง
ขอใหเปดประชุม
6.4 เอกสิทธิ ของสมาชิ กรัฐ สภา ระหวางสมัยประชุ ม สมาชิกสภาจะ
ไดรับการคุมครองเมื่อตกเปนผูตองหามมิใหจับกุมหรอคุมขังหรือออกหมายเรียกตัวไป
ทําการสอบสวนในฐานะผูตองหาคดีอ าญา เวน แตจ ะไดรับการอนุญาตจากสภาหรือ
จับกุมขณะทําความผิดซึ่งหนา การไตสวนหรือพิจาณาจะกระทําไดเมื่อพนสมัยประชุม
การอภิปรายและการแถลงขอเท็จจริงในสภาเปนเอกสิทธิโดยเด็ดขาดผูใดจะ นําไปเปน
เหตุฟองรองไมได ยกเวนจะฟองรองไดเมื่อ มีการถายทอดสดการ ประชุมทางวิทยุหรือ
โทรทัศน
6.5 การอภิปรายไมไววางใจ
- ส.ส. ไม น อ ยกว า 1 ใน 5 ของ ส.ส. ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ข องสภา
ผู แ ทนราษฎร มี สิ ท ธิ เ สนอญั ต ติ ข อเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจ
นายกรัฐมนตรี
- ส.ส. ไม น อ ยกว า 1 ใน 6 ของ ส.ส. ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ข องสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
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การสิ้นสุดสมาชิกภาพรัฐสภา
ก. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส.
1. ครบวาระ (4 ป)
2. เมื่อมีการยุบสภา
3. เมื่อตายหรือลาออก
4. เมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
5. สิ้นสุดการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
6. ถูกศาลพิพากษาจําคุก
ข. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ว.
1. ครบวาระ (6 ป)
2. ตายหรือลาออก
3. เมื่อเปนสมาชิกพรรคการเมือง
4. เมื่อมีมติของวุฒิสภาใหถอดถอน
5. ขาดประชุม 1 ใน 4 ของวันประชุมในสมัยประชุมที่มีไมนอยกวา
120 วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร คือหัวหนาพรรคการเมืองที่ไมไดเปนรัฐบาล
และไดรับเสียง สนับสนุนจากพรรครวมฝายคานโดยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรบั
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทยแตผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
3. มีชื่อในทะเบียนบานที่มีเขตเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน
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2. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
1. วิกลจริต จิตฟนเฟอน
2. ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
3. ตองคุมขังโดยหมายของศาล
4. อยูระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
คณะรัฐมนตรี
1. คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีก
ไมเกิน 35 คน (ไมเกิน 36 คน)
2. นายกรัฐมนตรีตอ งตั้ง จาก ส.ส. และจะดํารงตําแหนงติดตอ กันเกินกวา
แปดปมิได
3. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือ ส.ว. ในขณะเดียวกันไมได
4. คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
- ครบวาระ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
- คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ
- นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดตําแหนงลง
5. คุณสมบัติของ “รัฐมนตรี”
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ
3. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
4. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยพนโทษมาไมถึง
5 ป เวนแตเปนความผิดโดยประมาท
5. ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือลมละลายหรือตองคําพิพากษา
จําคุก หรือเคยถูกไลออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเคยตองคําพิพากษาวา
ร่ํารวยผิดปกติ
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ตอนที่ 4 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

1. ผูมีสิทธิเสนอ คือ
- คณะรัฐมนตรี
- ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู
- ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
- ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน

2. การออกเสียงลงมติ
- วาระที่ 1 (รับหลักการ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
- วาระที่ 2 (พิจารณาเรียงตามมาตรา) ใหถือเอาเสียงขางมาก
- วาระที่ 3 (ลงมติ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
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การถอดถอนออกจากตําแหนง
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงมีหลักเกณฑดังนี้
1. ผูมีสิทธิเสนอคํารองขอถอดถอน
- ส.ส.จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ ส.ส.ทั้งหมด
- ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน
- ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ ส.ว. ทั้งหมด (เสนอถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาเทานั้น)
2. ผูพิจารณาคํารองขอถอดถอน
- ผูรับคํารองขอคือประธานวุฒิสภา
- ผูดําเนินการไตสวนคือ ป.ป.ช.
- ผูดําเนินการฟองคดีคือ อัยการสูงสุด
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บทสรุปเรื่อง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสุงสุดของประเทศหรือของรัฐที่ใชเปนกฎเปน
ขอบังคับในการปกครองประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของรัฐ การปกครองรัฐและการใช
อํานาจอธิปไตยของรัฐกับราษฎรที่อยูในดินแดนของรัฐ
ประเภทของรัฐธรรมนูญมี 2 รูปแบบ
1. รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
2. รัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตพุทธศักราช 2475 – 2550
รวม 18 ฉบับ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน กําหนดไวดังนี้
1. กําหนดรูปแบบของรัฐ
2. กําหนดรูปแบบการปกครอง
3. กําหนดอํานาจปกครอง
4. กําหนดใหสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่แกประชาชน
5. กําหนดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
องคกรที่กฎหมายกําหนดใหตองทําการเลือกตั้ง ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. สมาชิกวุฒิสภา (มีทั้งเลือกตั้งและสรรหา)
3. สมาชิ กสภาทอ งถิ่น และผูบ ริหารทอ งถิ่น ประกอบดว ย สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิ ก สภาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในรู ป แบบพิ เ ศษ ได แ ก สมาชิ ก สภา
กรุ ง เทพมหานคร สมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา และผู บ ริ ห ารได แ ก ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและตําบล
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การประชุมรัฐสภา
1. การประชุมสภาผูแทนราษฎรมีประธานและรองประธานดํารงตําแหนง
จนครบวาระ
2. การประชุมวุฒิสภามีประธานและรองประธานดํารงตําแหนงจนครบ
วาระ
3. การประชุมตองมีสมาชิกเขาประชุม “ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูของแตละสภา
4. การลงมติใหที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนชนะ
5. การประชุมครั้งแรกใหเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง
6. สมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรแบงออกเปน 3 สมัย
คณะรัฐมนตรี
1. คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีก
ไมเกิน 35 คน (ไมเกิน 36 คน)
2. นายกรัฐมนตรีตองตั้งจาก ส.ส. และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได
3. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือ ส.ว. ในขณะเดียวกัน
ไมได
4. คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
- ครบวาระหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
การแกไขรัฐธรรมนูญ
1. ผูมีสิทธิเสนอ คือ
- คณะรัฐมนตรี
- ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู
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- ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
- ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
2. การออกเสียงลงมติ
- วาระที่ 1 (รับหลักการ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
- วาระที่ 2 (พิจารณาเรียงตามมาตรา) ใหถือเอาเสียงขางมาก
- วาระที่ 3 (ลงมติ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู
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กิจกรรมฝกปฏิบัติท1ี่ เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
คําสั่ง ใหนักเรียนจับคูขอความใหสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางขวามือมาใสหนาขอความ
ทางซายมือใหถูกตอง
(...........) 1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ประกาศใชเมื่อใด
(...........) 2. สภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสมาชิกเทาใด
(...........) 3. ผูที่ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภาคือใคร
(...........) 4. หนาที่หลักของรัฐสภาคือเรื่องใด
(...........) 5. องคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
เลือกตั้ง
(...........) 6. ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ตอง มีอายุ
ไมต่ํากวากี่ป
(...........) 7. ผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตองมีอายุไมต่ํากวากี่ป
(...........) 8. คณะรัฐมนตรีประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่น ๆ อีก
ไมเกินกี่คน
(...........) 9. การสิ้นสุดของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เมื่อใด
(...........) 10. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน
เทาใด

ก.
ข.
ค.
ฆ.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.
ฑ.
ฒ.

ประธานสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
18 ปบริบูรณ
35 คน
80 คน
25 ปบริบูรณ
24 สิงหาคม 2550
480 คน
150 คน
ออกกฎหมายและควบคุมฝาย
บริหาร
10 ธันวาคม 2550
5 ป
6 ป
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ยุบสภา
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 เรื่อง รัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวาง
จุดประสงคการเรียนรู มีความรูและเขาใจรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
รัฐสภา หมายถึง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

โครงสรางรัฐสภาไทย

ประธานรัฐสภา คือ……………………………………………………………………….
รองประธานรัฐสภา คือ.........................................................................................

สภาผูแทนราษฎร

วุฒิสภา
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
--------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขอ 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันประกาศใชเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2540
ค. พ.ศ. 2542
ง. พ.ศ. 2550

ขอ 3. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู แ ทน
ราษฎร
ก. อายุครบ 25 ป
ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค. เปนสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคเดียวติดตอกันครบ 90 วัน
ง. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันครบ 3 ป

ขอ 2. สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกจํานวนกี่คน
ก. 280 คน
ข. 380 คน
ค. 480 คน
ง. 580 คน

ขอ 4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมา
จากการ เลือกตั้งแบบแบงเขตมี
จํานวนกี่คน
ก. 100 คน
ข. 200 คน
ค. 300 คน
ง. 400 คน
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ขอ 5. ขอใดถูกตอง
ก. รัฐมนตรีเปนขาราชการประจํา
ข. นายกรัฐมนตรีตอง มาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ค. รัฐมนตรีสามารถถือหุนไดเฉพาะ
หุน สวนประเภทบริษัทจํากัด
ง. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจเฉพาะการ
บริหารราชการแผนดินและอํานาจ
ศาลปกครอง
ขอ6. ขอความเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิกขอใดถูกตอง
ก. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 150 คน
ข. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใช
เขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง
ค. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
ง. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
4 ป นับแตวันเลือกตั้ง
ขอ 7. คณะรัฐมนตรีประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรี
อื่นอีกไมเกินกี่คน
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 40 คน
ง. 45 คน

ขอ 8. หนวยงานใดที่มีหนาที่ในการจัดการ
เลือกตั้ง
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการเลือกตั้ง

ขอ 9. ถานักเรียนพบเห็นเด็กที่ถูกรังแก ถูกกระทํา
ทารุณกรรมจากผูใหญ นักเรียนสามารถ
ชวยเหลือไดโดยแจงไปที่หนวยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. องคกรอิสระดานประชากร
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ง. คณะกรรมการปราบปราบผูประพฤติ
มิชอบ
ขอ 10. ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดีที่เปนขอพิพาท
ระหวางหนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น ตอง รับผิดชอบในกา
ปฏิบัติหนาที่ ตามกฎหมาย
ก. ศาลแรงงาน
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลอุทธรณ
ง. ศาลฎีกา
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เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติท1ี่ เรื่อง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
คําสั่ง ใหนักเรียนจับคูขอความใหสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางขวามือมาใสหนาขอความ
ทางซายมือใหถูกตอง
ฉ 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550ประกาศใชเมื่อใด
ช 2. สภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสมาชิกเทาใด
ก 3. ผูที่ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภาคือใคร
ฌ 4. หนาที่หลักของรัฐสภาคือเรื่องใด
ข 5. องคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
เลือกตั้ง
ค 6. ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตอง มีอายุไมต่ํากวากี่ป
จ 7. ผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตองมีอายุไมต่ํากวากี่ป
ฆ 8. คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอื่น ๆ อีกไมเกินกี่คน
ฒ 9. การสิ้นสุดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อใด
ซ 10. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนเทาใด

ก.
ข.
ค.
ฆ.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.
ฑ.
ฒ.

ประธานสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
18 ปบริบูรณ
35 คน
80 คน
25 ปบริบูรณ
24 สิงหาคม 2550
480 คน
150 คน
ออกกฎหมายและควบคุมฝาย
บริหาร
10 ธันวาคม 2550
5 ป
6 ป
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ยุบสภา
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เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติท2ี่ เรื่องรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
จุดประสงคการเรียนรู มีความรูและเขาใจรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
รัฐสภา หมายถึง องคกรที่มีหนาที่บัญญัติกฎหมาย ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

โครงสรางรัฐสภาไทย
ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร
รองประธานรัฐสภา คือประธานวุฒิสภา

ประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎร
ประธาน สภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน 480 คน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1
มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน
จํานวน 80 คน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2
มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง จํานวน 400 คน

วุฒิสภา
ประธานวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งในแต
ละจังหวัด จํานวน 76 คน
สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาเทากับ
จํานวน 74 คน
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ขอ1. ง ขอ2. ค ขอ3. ค ขอ4. ง ขอ 5. ง
ขอ6. ก ขอ7. ข ขอ8 ข ขอ9. ค ขอ10. ข
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ขอ1. ง ขอ2. ค ขอ3. ค ขอ4. ข ขอ 5. ข
ขอ6. ก ขอ7. ข ขอ8. ง ขอ9. ค ขอ10.ข
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กระดาษคําตอบ
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
--------------------------------------------ทดสอบหลังเรียน
ขอ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบกอนเรียน
ขอ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปผลการเรียน
ประเมินผ
ล
เต็ม
ได

กิจกรรม
ที่ 1
10

กิจกรรม
ที่ 2
10

รวม
20

กอน
เรียน
10

หลัง
เรียน
10

พัฒนา
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3...............ปการศึกษา...........................
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมที.่ ..........เรื่อง.........................................
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101
ลําดับ
ที่

ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9
เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม เลม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

การพัฒนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25…..
รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ------------------------------------------------------ผูสอน
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