
 

                              
คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 

 
                            เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101     สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  เลมที่ 8   เรื่อง อํานาจอธิปไตย 
และการใชอํานาจอธิปไตย  ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 9 จํานวน 2  ช่ัวโมง 
ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก เลมนี้  เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ 
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
กอนเรียนและหลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
                                                  
                            เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101     สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกณิกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  เลมที่ 8   เรื่อง อํานาจอธิปไตย 
และการใชอํานาจอธิปไตย  ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 9 จํานวน 2 ช่ัวโมง    
ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

     2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน 
                    3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                    4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 8   เรื่อง อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย     
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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 เลมท่ี 8 
เร่ือง อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
สาระการเรียนรู 
             เรื่อง อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย  
                   ตอนท่ี 1 อํานาจบริหาร 
                    ตอนท่ี 2 อํานาจนิติบัญญัต ิ
                   ตอนท่ี 3 อํานาจตุลาการ 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 
เร่ืองอํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย                                     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                         เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง        ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 

 

ขอ 1.  ในการประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทน 
           ราษฏรจะตองประชุมรวมกันหรือ 
           แยกกันในลักษณะใด 

ก. จะตองประชุมรวมกันเพราะรับผิดชอบ
รวมกัน 

ข. จะตองประชุมรวมกันเพราะประธาน
เปนบุคคลเดียวกัน 

ค. จะตองประชุมรวมกันเฉพาะการ
พิจารณากฎหมายหรืองบประมาณ 

ง. บางครั้งจะแยกกันประชุมเกือบทุกเรื่อง
ตามรัฐธรรมนูญ 

 

ขอ 3. ขอใดเปนลักษณะของอํานาจ 
           อธิปไตย 

ก. นิติบัญญัติ  บริหาร   ตุลาการ 
ข. นิติบัญญัติ     กฎกระทรวง      

          พระราชกฤษฏีกา 
ค. นิติบัญญัติ    พระราชกําหนด       

    กฎกระทรวง 
ง. นิติบัญญัติ    พระราชกฤษฏีกา     

        กฎกระทรวง 

ขอ 2.  เมื่อเกิดกรณีขัดแยงระหวางบทบัญญัติ 
           กฎหมายอื่นกับรัฐธรรมนูญ ใครวินิจฉัย 
           ก. ศาลทหาร 
           ข. ศาลยุติธรรม 
           ค. ศาลปกครอง 
           ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ขอ4.  คณะรัฐมนตรีมีความหมายตรงกับ 
           ขอใด 
           ก. อํานาจนิติบัญญัต ิ
           ข.  อํานาจบริหาร 
           ค.  อํานาจของตุลาการ 
           ง.  อํานาจของสภาผูแทนราษฏร 
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ขอ 5. ในการตรากฎหมายออกมาใชบังคับกับ 
         ประชาชนนั้นจะตองไดรับความ 
          เห็นชอบจากสถาบันใด 
           ก. ศาล 
           ข. รัฐบาล 
           ค. รัฐสภา 
           ง.  คณะรัฐมนตร ี

ขอ6. การตรากฎหมายออกมาบังคับใชกับ 
        ประชาชนตองไดรับความเห็นชอบจาก 
        ฝายใด 
          ก. ฝายบริหาร 
          ข. ฝายตุลาการ 
          ค. ฝายนิติบัญญัต ิ
          ง. ฝายตุลาการและฝายบริหาร 
 

ขอ 6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
            ฉบับปจจุบันกําหนดใหมีสมาชิก 
            วุฒิสภาไดกี่คน 

ก.  150  คน 
ข.   200  คน 
ค.   300  คน 

  ง.   400  คน 

ขอ 9.  สมาชิกวุฒิสภามาจากขอใด 
ก. การเลือกตั้ง 
ข. การสรรหาและการเลือกตั้ง 
ค. การเลือกตั้งและการแตงตั้ง 
ง. การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

    

ขอ 7.  บุคคลในขอใดที่ดํารงตําแหนงของ 
           ประธานรัฐสภา 

ก. ประธานวุฒิสภา 
ข. ประธานสภาผูแทนราษฏร 
ค. บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นมา 
ง.   บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นมา

จากคณะรัฐมนตรี 

ขอ 10. กฎหมายสูงสุดที่ใชเปนหลักใน 
            การปกครองประเทศคือขอใด 

ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ข. กฎหมายการปกครอง 
ค. กฎหมายพระธรรมนูญ 
ง. กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
 



 

 

  
   6 

  
  เร่ือง อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 

 

 สาระสําคัญ 
                      อํานาจอธิปไตย    เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 ไดบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย  ทรงใชอํานาจนี้ทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี และศาล 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี และศาล 
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                        มีความรู  ความ เขาใจ เกี่ ยวกับอํานาจอธิปไตยและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 วาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนี้ ทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีและศาล 
สามารถนํารัฐธรรมนูญไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและตระหนักถึงความสําคัญที่
จะตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
   
จุดประสงคการเรียนรู 
                 1.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได   
                 2. จําแนกบทบาทหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได 
                         3.    ตระหนักถึงความสําคัญของอํานาจอธิปไตยและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได   

สาระการเรียนรู 
                เรื่อง   อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย  
                                  ตอนที่ 1 อํานาจนิติบัญญัต ิ
                                  ตอนที่ 2 อํานาจบริหาร 
                                  ตอนที่ 3 อํานาจตุลาการ 
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อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
                         

รัฐธรรมนูญ 

อํานาจนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) 

อํานาจตุลาการ 
(ตุลาการ) 

อํานาจบริหาร 
(คณะรัฐมนตรี) 

พระมหากษัตริย 

อํานาจอธิปไตย 

สภา
ผูแทนราษฎร

(ส.ส) 
จํานวน 
480  คน 

1.มาจากการ
เลือกต้ังแบบ

แบงเขต 
400  คน 

2.แบบสัดสวน 
80 คน 

สมาชิกวุฒิสภา 
(สว.) 

จํานวน150 คน 
มาจากการ

เลือกต้ังจํานวน 
76  คน 

จากการสรรหา 
74  คน 

 

นายก 
รัฐมนตรี 
รัฐมนตรี 

ไมเกิน 35 คน 

ศาล
รัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม
รมนูญ

ศาลฎีกา
รัฐธรรมนูญศาลอุทธรณ
ฎีกาศาลช้ันตน
นูญ

ศาลปกครอง
ธรณฎีกา

ศาลปกครองสูงสุด
สูงสุดอุทธรณฎีกาศาลปกครองช้ันตน
สุดอุทธรณฎีกา

ศาลทหาร 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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     ตอนที่ 1 อํานาจนิติบัญญัติ 
                    
               
                   ระบบรัฐสภา 
 
                       ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย  ทรงเปนประมุขทรงใช 
อํานาจนี้ทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี และศาล 

 
         รัฐสภาไทยในปจุบันเปนแบบสภาคู คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 

      
 
     ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภา ประธาน

วุฒิสภา 
     สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวย  สมาชิกจํานวน 480 คน อยูในตําแหนงวาระ 

4 ป โดยแบงสมาชิก  ออกเปน 2 ประเภทคือ 
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       1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที ่1 มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน 
จํานวน 80 คน การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนใหดําเนินการดังตอไปนี ้
                        (1)  ใหแบงพื้นที่ประเทศออกเปน8 กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง  โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน 

           (2)  การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัด
เดียวกันและในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทาย กอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกันทั้งนี้ โดยใหจังหวัด
ทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว 
                       (3)  การที่ ส.ส. พรรคการเมืองใดพนจากสมาชิกภาพใหเลื่อนลําดับตาม 
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นเปน ส.ส.แทน (ไมมีการเลือกตั้งซอม) 

       2.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีมีไดใน 
เขตเลือกตั้งนั้น 
 
         2.  สมาชิกวุฒิสภา 

  วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคนซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวม
ขางตน หักดวยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไดเพียงเบอรเดียว) 

 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
            1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
             2.  มีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
             3.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
             4.  คุณสมบัติเหมือน ส.ส. 
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            5.  ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
          6.  ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปน

สมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ใน
พรรคการเมืองมาแลว 
ยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

           7.  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

         8.  ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 
 
       การประชุมรัฐสภา 
 

                                                  
 
                         1.  การประชุมสภาผูแทนราษฎรมีประธานและรองประธานดํารง
ตําแหนงจนครบวาระ 
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                       2.  การประชุมวุฒิสภามีประธานและรองประธานดํารงตําแหนงจนครบ
วาระ                  
                         3.  การประชุมตองมีสมาชิกเขาประชุม “ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูของแตละสภา 
                        4.  การลงมติใหที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนชนะ 
                        5.  การประชุมครั้งแรกใหเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา     
                            สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา เริ่มตัง้แตวันเลือกตั้งและมีกําหนดวาระ
คราวละ 6 ปนับตั้งแตวันเลือก 
  สําหรับกระบวนการในการตราพระราชกําหนดนั้นมีสาระสําคัญ และข้ันตอน
ดังตอไปนี ้
 1.  ผูมีอํานาจเสนอรางกระราชกําหนด 
                       ผูเสนอรางพระราชกําหนด คือ รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนด
นั้น ตัวอยางเชนพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  ผู
เสนอ คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เพราะจะเปนผูรักษาการตามกฎหมายที่เสนอ 
             2.  ผูมีอํานาจพิจารณาพระราชกําหนด 
                     ผูมีอํานาจพิจารณารางพระราชกําหนด คือ คณะรัฐมนตร ี
            3.  ผูมีอํานาจตราพระราชกําหนด 
                     ผูมีอํานาจตราพระราชกําหนด คือ คณะรัฐมนตร ี
              4.  การใชบังคับเปนกฎหมาย 
                  รางพระราชกําหนดจะใชบังคับเปนกฎหมายได ตอเมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว 
               การอนุมัติพระราชกําหนด 
                  โดยหลักแลวอํานาจในการตรากฎหมายเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติตาม
หลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย แตบางกรณีมีความจําเปนรีบดวนที่ไมอาจตรา
กฎหมายโดยรัฐสภาได  รัฐธรรมนูญจึงแบงอํานาจนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารใชช่ัวคราว  
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ดังนั้น เมื่อเปนเรื่อง “ช่ัวคราว” เพื่อจะใหเปน “ถาวร”รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหตองมีการ
เสนอพระราชกําหนดที่ตราออกมาเปนกฎหมายแลวใหรัฐสภาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง โดย
แยกพิจารณาตามประเภทของพระราชกําหนดไดดังนี้              
                  (1) กรณีพระราชกําหนดทั่วไป  คณะรัฐมนตรีตองเสนอพระราชกําหนดตอ
รัฐสภาในการประชุมรัฐสภาในคราวตอไป เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยู
นอกสมัยการประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรี
ตองดําเนินการ ถาอยูนอกสมัยการประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปน
การชักขา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือ
สภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมมากกวากึ่ งหนึ่ งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร พระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
                (2)  กรณีพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีและเงินตรา คณะรัฐมนตรีจะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรใน  30 วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สวนขั้นตอนในเรื่องอื่นเหมือนกับพระราชกําหนดทั่วไป 
 2.  พระราชกฤษฎีกา  (Royal Decree) 
                พระราชกฤษฎีกา  คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรีโดยไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสภาเพราะรัฐธรรมนูญ  
พร ะราชบัญญัติหรือ พระร าชกํ าหน ด ไดมีบท บัญญัติม อบ ใหฝ าย บริหาร  คือ 
คณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําพระมหากษัตริย ใหทรงตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
รายละเอียด เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด
นั้น ๆ แลวแตกรณ ี
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              ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดขึ้นใน 3 กรณี คือ 
                   (1)  รัฐธรรมนูญกําหนดใหตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการที่สําคัญ 
อันเกี่ยวกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระ
ร าช ก ฤ ษ ฎีก า ยุบ ส ภา ผู แท น ร า ษฎ ร  ห รือ พ ร ะร าชก ฤ ษฎี ก า ใหมี ก าร เ ลือ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
                 (2)  โดยอํานาจตามมาตรา 211  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540  เปนการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใชกับฝายบริหาร ไมใชบังคับแกประชาชนทั่วไป 
อนึ่ง กรณีนี้จะไมมีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญใหอํานาจไวโดยเฉพาะ เชน พระราช
กฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกวาดวยการเบิกคาเชาบานของ
ขาราชการ 
                 (3)  โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบท (พระราชบัญญัติ หรือพระราช
กําหนด)  ที่ใหอํานาจตราพระราชกฤษฎีกาได เชน พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522  กําหนดวาการใหปริญญาใด ๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอง
ตราเปนพระราชกฤษฎีกากรณีนี้กฎหมายแมบทจะกําหนดแตหลักสาระสําคญัไว สวน
รายละเอียดใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา (หรือออกใหเปนกฎกระทรวงดังจะไดศึกษา
ตอไป) 
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ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ต้ังแต 10,000 คน 
ข้ึนไป เขาช่ือเสนอ 

     คณะรัฐมนตรี ใชบังคับเปนกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจาฯ 
 

รางพระราชบัญญัติ 
(เฉพาะหมดสิทธิและเสรีภาพของชนขาวไทย กับ

หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ) 

-รางพระราชบัญญัติ 
-รางพระราชบัญญัติประกอบ 
-รัฐธรรมนูญ 

นายกฯ นําข้ึนทูลเกลาฯ 

 

ไมรับหลักการ 
ตกไป 

วาระท่ี 3 
ใหความเห็นชอบ 

 

วาระท่ี 2 
คณะกรรมการพิจารณา 

และสภาพิจารณาเรียงมาตรา 

วาระท่ี 1 
รับหลักการ 

ไมเห็นชอบ 
ตกไป 

วาระท่ี 1 
รับหลักการ 

 

กระบวนการตราพระราชบัญญติัหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

วาระท่ี 2 
คณะกรรมาธิการพิจารณา 

และสภาพิจารณาเรียงมาตรา 
 

ประธานสภา 

วาระท่ี 3 
ใหความเห็นชอบ 

วุฒิสภา 
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การจัดทํากฎหมายลายลักษณอักษรประเภทที่บัญญัติโดยฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) 
 

ช่ือกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา การใชบังคับ 
รัฐธรรมนูญ 1. คณะรัฐมนตร ี

2.สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรไมนอยกวา  
1 ใน 5 ของ
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีอยู 

รัฐสภา พระมหากษัตริย เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ 

1. คณะรัฐมนตร ี
2.สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวา 
20 คน 

รัฐสภา พระมหากษัตริย เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

พระราชบัญญัต ิ 1. คณะรัฐมนตร ี
2. สมาชิกภา
ผูแทนราษฎรไม
นอยกวา20 คน 
3. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมนอยกวา 50,000 
คน 

รัฐสภา พระมหากษัตริย  
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1 เร่ือง อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
 
คําส่ัง ใหนักเรียนเติมความหมายของอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาตามแผนผังท่ีกําหนดใหครบถวนและ
ถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

   

การต้ังกระทูถาม การอภิปรายท่ัวไป 

ไมมีการลงมติ ลงมติไมไววางใจ 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

. 

...................................

...................................

...................................

.. 

ในการใหความเห็นชอบ  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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 ตอนที่ 2 อํานาจบริหาร 
                           
              คณะรัฐมนตรี       
 
              คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล      หมายถึงคณะบุคคลซึ่งไดรับการมอหมายจาก
รัฐสภาใหใชอํานาจบริหาร  โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและบริหาร
ประเทศใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เพื่อความสงบสุขของประชาชน 
               คณะรัฐมนตรี  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 
35 คน  พระมหากษัตริย   จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง โดยมีประธานสภา
ผูแทนราษฎร เปนผูลงนามรับสนองราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีเปนผุเสนอบุคคลที่สมควรแตงตั้งเปนรัฐมนตรีตอพระมหากษัตริย เพื่อ
ทรงแตงตั้งกอนเขารับหนาที่รัฐมนตรี จะตองถวายสัตยปฏิญานตอ 
พระมหากษัตริย  
                 การเสนอช่ือผุที่สมควรเปนนายกรัฐมนตรีจะตองไดการรับรองจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูและจะตอง
กระทําภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก การลงมติตองมีคะแนน
เสียงสนับสนุนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและลงคะแนนโดยการเปดเผย  
                นายกรัฐมนตรีตองตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะพนสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรแีละจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 

คุณสมบัติของ “รัฐมนตรี” 
       1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
      2.  มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ 
       3.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
      4.  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยพนโทษมาไมถึง 5 ป  

เวนแตเปนความผิดโดยประมาท    
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           5.  ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือลมละลายหรือตองคําพิพากษาจําคุก  
หรือเคยถูกไลออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเคยตองคําพิพากษาวาร่ํารวย 
ผิดปกต ิ
     
        คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ 
 

     1. อํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศ 
 1.1 กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินและบริหารราชการ

แผนดินใหเปนไปตามนโยบายประเทศ 
 1.2  รักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและใหมีการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข  
1.3 ควมคุมใหขาราชการประจําใหนํานโยบายไปปกิบัติใหบังเกิดผล 
1.4 ออกมติตางๆเพื่อใหกระทรวง 

     2. อํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน    โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 
          2.1.  การบริหารราชการสวนกลาง   คือการบริหารงานโดยกระทรวงใน
สวนกลาง ซึ่งมี 20 กระทรวง 
          2.2.  การบริหารราชการสวนภูมิภาค   คือการบริหารงานที่สวนกลาง
มอบหมายใหจังหวัดและอําเภอรับไปปฏิบัติ โดยระดับจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัด
เปนหัวหนาบังคับบัญชา ในระดับอําเภอมีนายอําเภอเปนหัวหนาบังคับบัญชาและมี
ขาราชการจากกระทรวง และกรมตางๆ รวมกันปฏิบัติหนาที ่

                   2.3.  การบริหารราชการสวนทองถิ่น   คือการบริหารงานราชการใน 
ทองถิ่น  โดยประชาชนสามารถเลือกผูนําเองได ซึ่งปจุบันมีหลายรูปแบบ คือ 

                   1.  องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) มีโครงสรางบริหารคือสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมี ผูวาราชการจังหวัด เปน
ผูกํากับดูแล  

                 2.   เทศบาล มีโครงสรางบริหารคือสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดย
ม ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแล  
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                    3.   องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) มีโครงสรางบริหารคือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยม ีนายอําเภอเปนผูกํากับดูแล  
                           4.  การบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีฐานะเปนทบวง
การเมืองและนิติบุคคล ม ี2แหงคือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

1. กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางบริหาร คือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครและสภาเขต  

2.   เมืองพัทยา มีโครงสรางบริหารคือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา  
 

   คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
 

1.  ครบวาระ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
2.  คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ 
3. นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดตําแหนงลง 
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การจัดทํากฎหมายลายลักษณอักษรประเภทที่บัญญัติโดยฝายบริหาร  (คณะรัฐมนตรี) 
 

ช่ือกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา การใชบังคับ 
พระราชกําหนด รัฐมนตรีผูจะ

รักษาการ 
ตามพระราช
กฤษฎีกาหรือผู
รักษาการตาม
กฎหมายแมบทที่
ใหอํานาจออกพระ
ราชกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตร ี พระมหากษัตริย เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

พระราช
กฤษฎีกา 

รัฐมนตรีผูจะ
รักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกาหรือ 
ผูรักษาการตาม
กฎหมายแมบทที่
ใหอํานาจออกพระ
ราชกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตร ี พระมหากษัตริย เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

กฎกระทรวง รัฐมนตรีผูรักษา
การตามกฎหมาย
แมบทที่ใหอํานาจ
ออกกฎกระทรวง 
 

คณะรัฐมนตร ี รัฐมนตรีผูรักษา
การตาม
กฎหมายแมบท
ที่ใหอํานาจออก
กฎกระทรวง 
 

เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 
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ชื่อกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา การใชบังคับ 
ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวน
จังหวัด 

1. นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
2. สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัด 

สภา
องคการ
บริหาร
สวน
จังหวัด 

ผูวาราชการ
จังหวัด 

เมื่อไดประกาศไว
เปดเผย ณ ที่ทําการ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแลว 15 
วัน เวนแตในกรณี
ฉุกเฉินถามีการระบุ
วาใหใชบังคับได
ทันทีใหใชบังคับ
ไดในวันที่ประกาศ 

เทศบัญญัติ 1. คณะรัฐมนตรี 
2. สมาชิกสภา
เทศบาล 

สภา
เทศบาล 

ผูวาราชการ
จังหวัด 

เมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาล
แลว 7 วัน เวนกรณี
ฉุกเฉินสามารถ
ระบุใหใชไดทันที
ในวันที่ประกาศ 

ขอบังคับตําบล 1. คณะกรรมการ
บริหารองคการ
บริหารสวนตําบล 
2. สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตําบล 

สภา
องคการ
บริหาร
สวนตําบล 

นายอําเภอ เมื่อประธาน
คณะกรรมการ
บริหารลงชื่อและ
ประกาศเปน
ขอบังคับตําบล 
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ช่ือกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา การใช
บังคับ 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

1. ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
2. สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

สภา
กรุงเทพมหานคร 

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อได
ประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอบัญญัติเมือง
พัทยา 

1. ปลัดเมือง
พัทยา 
2. สมาชิกสภา
เมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา เมื่อได
ประกาศไว
โดยเปดเผย 
ณ ศาลาวา
การเมือง
พัทยาแลว 
3 วัน หรือ
กรณี
ฉุกเฉินหลัง
วันประกาศ
ไมนอยกวา 
1 วัน 
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  กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 เร่ือง การใชอํานาจอธิปไตย 
ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเติมผังความคิดขางลางนี้ใหสมบูรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อํานาจอธิปไตย 

อํานาจนิติบัญญัต ิ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ 

สมาชิกวุฒิสภา 

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  
 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  

........................  

..........................  

.................   

นายกรัฐมนตรี 1  คน ..........................  

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

สวนกลาง ............  

...............  ...............  

...............  

 

...............  

อําเภอ 

...............  

...............  

............  

- ......................  
- ......................  
- เทศบาล 
- ......................  
 - ..................  
  เมืองพัทยา 

 

ศาลยุติธรรม 

ฎีกา 

............. 

............  

..........................

..........................

ศาลทหาร 

..................... 

+ 
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            ตอนที่ 3 อํานาจตุลาการ 
 

                       ศาล เปนองคกรซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย      บรรดาศาล
ทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัต ิ
                        การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหา 
ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน ศาล ที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
จะกระทํามิไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  ศาล มี 4 
ประเภท คือ 

1. ศาลรัฐธรรมนูญ  
                   2. ศาลยุติธรรม  

      3. ศาลปกครอง  
                  4. ศาลทหาร  

   
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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                ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบ
เลิกไป และมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ แตไม
มีอํานาจหนาที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไปองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
              ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

  
 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาจาก 
      (1)  ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา และ

ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ   จํานวน 3 คน 
      (2)  ตุลาการในศาลปกครองช้ันสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล

ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ   จํานวน 2 คน 
     (3)  ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร    จํานวน 2 คน 
     (4)  ผูทรงคุณวุฒิสาขารฐัศาสตร    จํานวน 2 คน 
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                       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ
เดียวอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
                    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และกฎหมายอื่น
บัญญัติให ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่หลายประการ ดังนี ้
                        (1)  พิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข               
                       (2)  พิจารณาวินิจฉัยวาบุคคล หรือพรรคการเมืองใดการทําการโดยใช
สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
                       (3)  พิจารณาวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 
                       (4)  พิจารณาอทุธรณของสมาชิกพรรคการเมืองที่รองขอใหวินิจฉัยเพราะ
เหตุวาพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกนั้น มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกภาพ 
                        (5)  พิจารณาวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามหรือการทําการอันตองหาม 
                      (6)  พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกผูแทนราษฎรเสนอใหม มีหลักการของ
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว 
                       (7)  พิจารณาวินิจฉัยวาการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่ม เติม  และราง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ 
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ  ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจาย 
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                      (8)  พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎขอบังคับ หรือการ
กระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197(1)  มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
                      (9)  พิจารณาวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
สิ้นสุดลง 
                      (10)  พิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอไมเปนไป
ตามมาตรา ๒๑๘  วรรคหนึ่ง 
                     (11)  พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตนายกรัฐมนตรียังไมไดนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมีขอความขัดแยง
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตรงขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
                    (12)  พิจารณาวินิจฉัยวารางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ราง
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภาและรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ 
                     (13)  พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งจะใชบังคับแกคดีใด ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
                     (14)  พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ                 
ตามรัฐธรรมนูญ 
                   (15)  พิจารณาวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใดจงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
                 (16)  พิจารณาวินิจฉัยประเด็นหรือปญหาตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เชน ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่จะสั่งยุบพรรค
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การเมืองดวยเหตุผลตางๆ ตามที่พระราชบัญญัติที่ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541  บัญญัติไว เปนตน 

 
       ศาลยุติธรรม 
          
                    ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่นศาล
ยุติธรรมมี 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น 
                   1.  ศาลช้ันตน ไดแก ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา 
ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี  ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดใหเปนศาลช้ันตน เชน ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 ศาลลมละลาย             
                 2.  ศาลอุทธรณ ไดแก ศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณภาค เปนศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาที่อุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตน ศาลอุทธรณตั้งอยูทีก่รุงเทพมหานคร 
แตมีเขตรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร 
                   ที่ทําการศาลอุทธรณ อยูที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
                3. ศาลฎีกา  คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค ซึ่งเปนศาลยุติธรรมสูงสุด ที่มี
อยูเพียงศาลเดียว คําพิพากษาของศาลฎีกา ถือวาสิ้นสุดจะฟองรองตอไปมิได 
                   องคคณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดวยผูพิพากษาอยางนอย 3 คน แตหาก
คดีใดมีปญหาสําคัญ ประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งใหนําปญหาดังกลาวเขาสูการวินิจฉัย
โดยที่ประชุมใหญ ซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 
มีการจัดประชุมใหญ แตทั้งนี้ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด 
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        ศาลปกครอง 
          
                    ศาลปกครองเปนองคกรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2540  ในการตรวจสอบการใชอํานาจของทางราชการ 
เพื่อปกปองสิทธิของประชาชนและคุมครองประโยชนของสวนรวม ดวยการทําหนาที่
พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน 
หรือเจาหนาที่ของรับดวยกัน และเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวน
การกระทําที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
                     ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวย
ราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งอยูในบังคับบัญชา หรือกํากับดูแลของรัฐบาลมีขอพิพาทกับเอกชน หรือคดีที่
พิพาทระหวางหนวยราชการดวยกันเอง ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือ
ละเวนการกระทําที่หนวยราชการดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตองรับผิดชอบ 
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                   พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไดจัดตั้งขึ้นใน 
ป พ.ศ. 2542 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 
              ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ศาลคือ  
               -  ศาลปกครองสูงสุด 
               -   ศาลปกครองช้ันตน 
               ผูทําหนาที่ตัดสินคดีในศาลปกครองเรียกวา “ตุลาการ” สวนผูทําหนาที่ตัดสิน
คดีในศาลยุติธรรมเรียกวา “ผูพิพากษา” 
       คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประกอบดวย 
                1.  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ 
              2.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน ซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง และไดรับเลือก
จากตุลาการศาลปกครองดวยกันเอง 
              3.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา 2 คน และจาก
คณะรัฐมนตรี อีก 1 คน 
    
        คดีปกครอง  ไดแกคดีที่มีลักษณะดังนี ้
               1.  การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
                2.  สัญญาทางปกครอง เชน ผิดสัญญาจาง 
               3.  การกระทําการละเมิดทางการปกครอง เชน การออกคําสั่งปดโรงงานและ
สรางความเสียหายแกโรงงาน 
               4.  การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร 
           การฟองคดีปกครอง 
             1.  ผูฟองตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
             2.  ระยะเวลาการฟองตองฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คือ ภายใน 90 
วันนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคด ี
             3.  คําฟองตองใชถอยคําสุภาพ 
             4.  การขอใหแกไขเยียวยาเบื้องตนกอนนําเรือ่งมาฟองศาลปกครอง 
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          ศาลทหาร   
 
                    ศาลทหารอํานาจหนาที่พิจารณาคดีอาญาที่จําเลยรับราชการเปนทหารเทานั้น 
ถาเปนขาราชการทหารกระทําความผิดรวมกับพลเรือน จะตองนําคดีขึ้นศาลยุติธรรม ศาล
ทหาร มี 3 ช้ัน คือ ศาลทหารจังหวัด (คลายศาลช้ันตน)  ศาลทหารกลาง (คลายศาล
อุทธรณ) และ ศาลทหารสูงสุด (คลายศาลฎีกา) 
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             กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 3 
                 เร่ือง การใชอํานาจตุลาการ 

ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
----------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง :                   สรุปองคความรูลงในผังความคิดใหสมบูรณ 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลไทย 

ศาลยุติธรรม 
 

ศาลทหาร 
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ศาลปกครอง 

นี่คือความรูท่ีฉันมีเก่ียวกับศาล
ของไทย 
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                 ความรูเสริม 
                 
                ศาลฎีกามีแผนกคดีพิเศษ    ทั้งสิ้น 9 แผนก เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่อาศัยความ
ชํานาญพิเศษ มีผูพิพากษาศาลฎีกาประจําแผนก ๆ ละ ประมาณ 10 คน ไดแก 
                          1.แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  
                          2. แผนกคดีแรงงาน  
                          3. แผนกคดีภาษีอากร  
                          4. แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  
                          5. แผนกคดีลมละลาย  
                         6. แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
                        7. แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ  
                        8.  แผนกคดีสิ่งแวดลอม  
                          9. แผนกคดีปกครอง  
                              ที่ทําการศาลฎีกา    บริเวณใกลทองสนามหลวง อาคารศาลฎีกา ตั้งอยู
เลขที่ 6 ถนนราชดําเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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บทสรุปเร่ือง อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 

 
ตอนที่ 1 อํานาจนิติบัญญัติ 
              รัฐสภาไทยในปจุบันเปนแบบสภาคู คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

  ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภา ประธาน
วุฒิสภา 

 1. สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวย  สมาชิกจํานวน 480 คน อยูในตําแหนงวาระ 
4 ป โดยแบงสมาชิก  ออกเปน 2 ประเภทคือ 
                1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสว 
จํานวน 80 คน  
               2.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน  
         2.  สมาชิกวุฒิสภา 

  วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคนซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากบัจํานวนรวม
ขางตน หักดวยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไดเพียงเบอรเดียว) 
ตอนที่ 2 อํานาจบริหาร       
                   1.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทย กําหนดไวเปน 3 สวน คือ 
ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
           2.  ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยขาราชการจากสวนกลาง
ระดับชาติหรือรัฐบาลเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบตามลําดับสายการบังคับบัญชา เปน
การรวมอํานาจการบริหารการปกครองไวโดยเฉพาะ สวนราชการนี้ไดแก สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
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          3.  ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ ขาราชการในสวนกลางที่สงออก
ไปประจําตามภูมิภาคและปฏิบัติราชการในตําแหนงตางๆ ตามเขตการปกครองของ
ประเทศ เทากับเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วประเทศ สวนราชการนี้
ไดแก จังหวดั อําเภอ 
                  4.  ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการจัดระเบียบการปกครองโดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลาง ใหแกประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ดําเนินการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจดวยตนเอง และใหองคกรเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมาย มีสภาองคการและผูบริหารองคการ โดยสมาชิกและผูบริหารมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงและรับจากประชาชน มีอํานาจบริหารองคกรอิสระภายในขอบเขตที่
กฎหมายกําหนดไว องคกรปกครองสวนทองถิ่นปจจุบันประกอบดวยองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
3. อํานาจตุลาการ         
                    1.  ศาลเปนสถาบันหนึ่งตามอํานาจอธิปไตย ตามระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ อํานาจตุลาการ สถาบัน
ศาลมีความสําคัญในการพิจารณาตัดสินความ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม เกิดความมั่นคง
ในสังคมและประเทศชาต ิ
                  2.  ศาลม ี4  ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และ 
ศาลทหาร   ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดวา บทบัญญัติของกฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลปกครอง มอีํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอ
พิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่อยูในกํากับของรัฐบาลมีขอพิพาทกับ
เอกชน แบงออกเปนศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองสูงสุด ศาลยุติธรรม มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาทั้งปวงที่เกี่ยวของกับประชาชน แบงช้ันศาล
ออกเปน ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา สวน ศาลทหาร มีอํานาจหนาที่พิจารณา
เฉพาะคดีอาญาที่จําเลยรับราชการเปนทหารเทานั้น แบงช้ันศาลออกเปน ศาลทหาร
จังหวัด ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด 
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                 3.  ศาลยุติธรรม แบงเปน 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 
                     3.1  ศาลช้ันตน เปนศาลที่คูความเริ่มฟองคดีแพงและคดีอาญา และรวมถึง
ศาลพิเศษ ซึ่งเปนศาลช้ันตนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลกําหนดไว ศาลช้ันตน ไดแก
ศาลแพงศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลแขวง ศาลพิเศษที่เปนศาลช้ันตน ไดแก ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลลมละลาย ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลภาษีอาการ 
                    3.2  ศาลอุทธรณ เปนศาลช้ันกลาง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ
มาจากศาลช้ันตน ศาลอุทธรณตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หากอยูตางจังหวัดจะตั้งเฉพาะที่
ทําการภาคเรียกวา ศาลอุทธรณภาค 
                    3.3  ศาลฎีกา เปนศาลสูงสุดมีเพียงศาลเดียวตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร รับคดี
มาจากศาลอุทธรณ เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยช้ีขาดแลวใหถือวาคดีถึงที่สุด 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
เร่ืองอํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย                                     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                         เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง         ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 

   

ขอ 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
          ฉบับปจจุบันกําหนดใหมีสมาชิก 
          วุฒิสภาไดกี่คน 

ก.  150  คน 
ข.   200  คน 
ค.   300  คน 

  ง.   400  คน 

ขอ 3.  สมาชิกวุฒิสภามาจากขอใด 
ก. การเลือกตั้ง 
ข. การสรรหาและการเลือกตั้ง 
ค. การเลือกตั้งและการแตงตั้ง 
ง. การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
    

ขอ 2.  บุคคลในขอใดที่ดํารงตําแหนงของ 
           ประธานรัฐสภา 

ก. ประธานวุฒิสภา 
ข. ประธานสภาผูแทนราษฏร 
ค. บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นมา 
ง.  บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นมา

จากคณะรัฐมนตรี 

ขอ 4.  ในการประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทน 
           ราษฏรจะตองประชุมรวมกันหรือ 
           แยกกันในลักษณะใด 

ก. จะตองประชุมรวมกันเพราะ
รับผิดชอบรวมกัน 

ข. จะตองประชุมรวมกันเพราะ
ประธานเปนบุคคลเดียวกัน 

ค. จะตองประชุมรวมกันเฉพาะการ
พิจารณากฎหมายหรืองบประมาณ 

ง. บางครั้งจะแยกกันประชุมเกือบทุก
เรื่องตามรัฐธรรมนูญ 
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ขอ 5.  กฎหมายสูงสุดที่ใชเปนหลักใน 
            การปกครองประเทศคือขอใด 

ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ข. กฎหมายการปกครอง 
ค. กฎหมายพระธรรมนูญ 
ง. กฎหมายแพงและพาณิชย 
 
 

ขอ 8. ขอใดเปนลักษณะของอํานาจอธิปไตย 
ก. นิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ 
ข. นิติบัญญัติ  กฎกระทรวง      

             พระราชกฤษฏีกา 
ค. นิติบัญญัติ  พระราชกําหนด       

     กฎกระทรวง 
ง. นิติบัญญัติ  พระราชกฤษฏีกา     

กฎกระทรวง 
 

ขอ 6. ในการตรากฎหมายออกมาใชบังคับกับ 
         ประชาชนนั้นจะตองไดรับความ 
          เห็นชอบจากสถาบันใด 
           ก. ศาล 
           ข. รัฐบาล 
           ค. รัฐสภา 
           ง.  คณะรัฐมนตร ี
 

ขอ9. การตรากฎหมายออกมาบังคับใชกับ 
        ประชาชนตองไดรับความเห็นชอบจาก 
        ฝายใด 
          ก. ฝายบริหาร 
          ข. ฝายตุลาการ 
          ค. ฝายนิติบัญญัต ิ
          ง. ฝายตุลาการและฝายบริหาร 
 

ขอ7.  คณะรัฐมนตรีมีความหมายตรงกับ 
           ขอใด 
           ก. อํานาจนิติบัญญัต ิ
           ข.  อํานาจบริหาร 
           ค.  อํานาจของตุลาการ 
           ง.  อํานาจของสภาผูแทนราษฏร 

 
 

ขอ10.  เมื่อเกิดกรณีขัดแยงระหวาง  
            บทบัญญัติกฎหมายอื่นกับ  
            รัฐธรรมนูญ ใครวินิจฉัย 
            ก. ศาลทหาร 
           ข. ศาลยุติธรรม 
           ค. ศาลปกครอง 
           ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 
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                      การเรียนรู สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
                      ชีวิตประจําวัน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3.  ( พิมพครั้งที่ 4) กรุงเทพ ฯ  : อักษร 
                      เจริญทัศน. 
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เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที ่1 
      เร่ือง อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

----------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมความหมายของอํานาจหนาที่ของรัฐสภาตามแผนผังที่กําหนดให
ครบถวนและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

นิติบัญญัติ ควบคุมการบริหารแผนดิน การใหความเห็นชอบ 

การต้ังกระทูถาม การอภิปรายทั่วไป 

ไมมีการลงมติ ลงมติไมไววางใจ 

 คณะรัฐมนตรี ขอฟงความ
คิดเห็นสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภาเขาช่ือขอเปด
ทั่วไป 

 นายกรัฐมนตรี 
 รัฐมนตรีเปน
รายบุคคล 

ในการใหความเห็นชอบนั้น เปนการใหความเห็นชอบในกรณีเปนเราองที่สภาทั้ง 2 
ตองประชุมรวมเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
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เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 
สรุปองคความรูที่ไดจากกิจกรรมเร่ือง อํานาจอธิปไตย 

 
 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเติมผังความคิดขางลางนี้ใหสมบูรณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจอิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 

อํานาจนิติบัญญัต ิ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ 

สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกวุฒิสภา 
(สว.) 

จํานวน150 คน 
มาจากการเลือกตั้ง

จํานวน 76  คน 
จากการสรรหา 
จํานวน 74  คน 

 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สภาผูแทนราษฎร(ส.ส) 
จํานวน 480  คน 
1.มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต  400  คน 
2.แบบสัดสวน 80 คน 

รัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี 1 คน คณะรัฐมนตรี 35 คน 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

สวนกลาง สวนภูมิภาค 

กระทรวง จังหวัด 

 

กรม 

สํานักนายกรัฐมนตร ี
มีฐานะเปนกระทรวง 

อําเภอ 

ตําบล 

สวนทองถิ่น 

1. องคการบริหารสวน 
    จังหวัด 
2 เทศบาล 
3.องคการบริหารสวนตําบล 
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
1.กรุงเทพมหานคร 
2.เมืองพัทยา 

ตุลาการ 

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา 

อุทรณ 

ช้ันตน 

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครอง 

ศาลทหาร 

รัฐสภา 

 ทบวง (ไมมี)    

หมูบาน 
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    เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 3 
                 เร่ือง การใชอํานาจตุลาการ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
คําชี้แจง :  สรุปองคความรูลงในผังความคิดใหสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลไทย 

ศาลยุติธรรม 
 

ศาลทหาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ศาลปกครอง 

นี่คือความรูท่ีฉันมีเก่ียวกับศาล
ของไทย 

มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพง
และคดีอาญาท้ัง
ปวงท่ีเก่ียวของ
กับประชาชน 
แบงช้ันศาล
ออกเปน  3 ช้ัน 
ดังนี้ 
1ศาช้ันตน  
2.ศาลอุทธรณ  
3. ศาลฎีกา  

อํานาจพิพากษา
คดีท่ีเปนขอ
พิพาทระหวาง
หนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานท่ี
อยูในกํากับของ
รัฐบาลมีขอ
พิพาทกับเอกชน 
แบงออกเปนศาล
ปกครองช้ันตน
และศาลปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ  
มีอํานาจหนาท่ี
วินิจฉัยช้ีขาดวา 
บทบัญญัติของ
กฎหมายใดขัด
หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ 
 

ศาลทหาร  
มีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาเฉพาะ
คดีอาญาท่ีจําเลย
รับราชการเปน
ทหารเทานั้น  
แบงช้ันศาล
ออกเปน ศาล
ทหารจังหวัด 
ศาลทหารกลาง 
และศาลทหาร
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

 เร่ือง  อํานาจอธิปไตยการใชอํานาจอธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                    ขอ1. ค        ขอ2. ง     ขอ3. ก     ขอ4. ข     ขอ 5. ค 
                                    ขอ6. ก        ขอ7. ข     ขอ8. ค     ขอ9.ข     ขอ10. ค 
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                                                           เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 เร่ือง  อํานาจอธิปไตยการใชอํานาจอธิปไตย 

 
 
 
 

                             
                             
 
  
 
 
                                 ขอ1. ก        ขอ2. ข     ขอ3. ข     ขอ4. ค     ขอ 5. ค 
                                 ขอ6. ค        ขอ7. ข     ขอ8. ก     ขอ9.ค      ขอ10. ค 
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กระดาษคําตอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย 

ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               สรุปผลการเรียน 
 

 
 
 
 
 

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     

ประเมินผล กิจกรรม 
ท่ี 1 

กิจกรรม 
ท่ี 2 

รวม กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  
ได       
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 
วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   

 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
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     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 
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