เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (หลักสู ตรลูกเสื อชั้นพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ มที่ 2 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

1.

นายอภิสิทธิ์ บุญเกลีย้ ง
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนส้ มป่ อยพิทยาคม
ตําบลส้ มป่ อย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานิยม
เอกสารประกอบการเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
(หลักสู ตรลูกเสื อชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จัดทําโดย นายอภิสิทธิ์
บุญเกลี้ยง ซึ่ งได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ความพยายาม และความวิริยะ
อุตสาหะในการจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยน จนทําให้ได้ สื่ อการสอน ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาํ หนด สามารถสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยน
มีความสนใจในการเรี ยน นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้ เป็ นผลงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และหาก
นําไปใช้หรื อขยายผลนี้ให้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ ก็จะสามารถทําให้ครู มีสื่อการ
สอนที่ดีและนักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินยั ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนสู งขึ้นได้เป็ นอย่างดี
กล่าวได้วา่ เอกสารประกอบการเรี ยนที่ นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
จัดทําขึ้นนี้เป็ นการพัฒนานวัตกรรมสื่ อการเรี ยนการสอนที่แปลกใหม่และ
มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ทางโรงเรี ยนจึงขอประการยกย่อยชมเชยในความรู ้
ความสามารถที่ปรากฏจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความชํานาญ
การพิเศษในการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
ในการสอนเป็ นอย่างดี
ข้าพเจ้าขออวยพรให้ นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง มีความมุ่งมัน่ ในการ
พัฒนาการศึกษาต่อไปและพบกับความสําเร็ จในชีวติ ทั้งในหน้าที่การงานและ
ครอบครัวตลอดไป

( นายเยีย่ ม ธรรมบุตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนส้มป่ อยพิทยาคม

3

คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ยน ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(หลักสู ตรลูกเสื อชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่มที่ 2 หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
และจัดทําเพื่อให้ลูกเสื อค้นพบด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกเสื อมีความรู ้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ลูกเสื อบอกหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขได้
ขอขอบคุณผูท้ ี่ให้การแนะนําและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาจนเอกสารประกอบการเรี ยน
เล่มนี้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารประกอบการ
เรี ยนเล่มนี้ จะทําให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาในการเรี ยนรู ้สูงขึ้น และ
มีความรู ้ ทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้

อภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
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เป็ นประจําจะมี คุณประโยชน์มาก
ในการปรุ งเป็ นอาหารของแต่ละชาติ ปัจจุบนั มีตาํ ราการปรุ งอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
อยูม่ ากมาย ทําให้ผทู ้ ี่สนใจได้สนุกเพลิดเพลินอยูก่ บั การทดลองปรุ งได้เป็ นอย่างดี
อย่าลืมว่า การกินอาหารที่ปรุ งแต่งน้อยที่สุด จะได้ประโยชน์มากที่สุด ทุกวันนี้ มี
ผูค้ นทัว่ ทุกมุมโลก หันมาสนใจรับประทานอาหารธรรมชาติกนั มากขึ้นเรื่ อย ๆ
ทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ รํ่ารวยหรื อยากจน ทั้งที่เป็ นผูท้ รงคุณความรู ้นกั วิชาการ ต่างก็
เชื่อถือในอาหารธรรมชาติ อันปราศจากเนื้อสัตว์ดว้ ยกันทุกคน
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คําแนะนําสํ าหรับนักเรียน

เอกสารประกอบการเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
(หลักสู ตรลูกเสื อชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่มที่ 2 หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยได้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยน
การสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เอกสารประกอบการเรี ยน และแบบทดสอบหลัง เรี ยน
ขอให้นกั เรี ยนพยายามศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี้
ด้วยความตั้งใจ และทําแบบทดสอบหลังเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อจะได้พฒั นาทักษะในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
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ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม

1. ให้ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้เข้าใจก่อน
2. ให้นกั เรี ยนทุกคนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนด้วยความตั้งใจ
3. ไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรี ยนเรื่ องใดให้สอบถาม
ครู ผสู ้ อนทันที
4. เมื่อศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนเสร็จ ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ให้ครบทุกข้อ
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยและตรวจคําตอบโดยมีเฉลยอยูท่ า้ ยเล่ม
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เรื่อง หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สาระสํ าคัญ
ประเทศไทยมีการปกครองในระบ อบประชาธิ ปไตย
อันมี
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข อํานาจอธิ ปไตยเป็ นของประชาชนชาวไทย
พระมหากษัตริ ยท์ รงใช้อาํ นาจอธิ ปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ
ลูกเสื อ
ทุกคนจึงมีหน้าที่ตอ้ งรู ้และเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
กฎหมาย หลักการและบทบาทของพรรคการเมืองไทย

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เพื่อให้ลูกเสื อมีความรู ้ความเข้าใจในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. ลูกเสื อบอกหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขได้
- ลูกเสื อบอกความหมายการเลือกตั้ง องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการเลือกตั้งได้
- ลูกเสื อบอกหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมืองได้

เนือ้ หา
หลักในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยและบทบาทหน้าที่ของ
พรรคการเมือง

8

แบบทดสอบก่ อนเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่

(หลักสูตรลูกเสื อชั้นพิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว
1. ผูท้ ี่ทาํ การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของไทยเป็ นระบอบ
ประชาธิ ปไตยคือคณะใด
ก. คณะปฏิวตั ิ
ข. คณะราษฎร์
ค. คณะรัฐบาล
ง. คณะประชาธิ ปัตย์
2. สถาบันในระบอบประชาธิ ปไตย
ที่ควบคุมการบริ หารของรัฐบาล
คือข้อใด
ก. ฝ่ ายบริ หาร
ข. ฝ่ ายตุลาการ
ค. ฝ่ ายนิติบญั ญัติ
ง. ฝ่ ายควบคุมการเลือกตั้ง
3. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรของไทยตาม
รัฐธรรมนูญ มีกี่ปีต่อครั้ง
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

4. รัฐสภาของประเทศไทย
มีสมาชิกรัฐสภาจํานวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 700 คน
5. พรรคการเมืองมีความสําคัญ
อย่างไรต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย
ก. ช่วยบริ หารบ้านเมืองให้
เป็ นไปด้วยความมัน่ คง
ข. ช่วยสนับสนุนสมาชิกที่มี
เสี ยงข้างมากในรัฐสภา
ค. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเมือง
ง. เป็ นแหล่งสนับสนุน
งบประมาณให้แก่รัฐบาล
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แบบทดสอบก่ อนเรียน (ต่ อ)
*********************
6. ข้อใดคือความหมายของหลักการ
เลือกตั้งอิสระ
ก. เลือกบุคคลและพรรคที่ตนชอบ
ที่สุด
ข. เลือกบุคคลและพรรคที่มีฐานะดี
ที่สุด
ค. เลือกบุคคลและพรรคที่มี
นโยบายดีที่สุด
ง. เลือกบุคคลและพรรคที่มีความรู ้
ความสามารถ
7. บทบาทและหน้าที่ของพรรค
การเมืองในข้อใดที่จะช่วยให้การ
พัฒนาประเทศ มีความเจริ ญก้าวหน้า
มากที่สุด
ก. คัดเลือกบุคคลลงเลือกตั้ง
ข. ประชาสัมพันธ์พรรคให้
กว้างขวาง
ค. ให้ความรู ้ดา้ นการเมืองแก่
ประชาชนโดยทัว่ ไป
ง. ควบคุมการบริ หารงานของ
รัฐบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย

8. สิ่ งสําคัญที่เป็ นเครื่ องกําหนด
บทบาท บทบัญญัติ กฎเกณฑ์กติกาที่
แน่นอน เป็ นแนวทางบริ หารประเทศ
คือข้อใด
ก. กฎหมายมหาชน
ข. กฎหมายการเลือกตั้ง
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายอาญาและกฎหมายเพ่ง
9. ข้อใดคือองค์ประกอบของ
คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลปัจจุบนั
ก. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 30 คน
ข. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 35 คน
ค. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 36 คน
ง. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 44 คน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน (ต่ อ)
*********************
10. จากคํากล่าวที่วา่ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ลูกเสื อจะ
พิจารณาเลือกผูแ้ ทนในเกณฑ์ขอ้ ใด
ก. เลือกบุคคลที่รู้จกั มากที่สุด
ข. เลือกบุคคลที่มีฐานะดีที่สุด
ค. เลือกบุคคลที่ประสัมพันธ์ดีที่สุด
ง. เลือกบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอ
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ใบความรู้ ที่ 1
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
_sm=e&gs_upl=202147l205698l2l207959l9l9l0l1l1l1l488l2514l3หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของไทยตาม
2.4l6l0&bav=on.2,or.,cf.osb&fp=d13adca7628197d3&biw=1280&bih=467
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 อาจจําแนกกล่าวได้ดงั นี้
1. อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญแบ่งแยกอํานาจอธิ ปไตยออกเป็ น
3 ส่ วน คือ อํานาจนิติบญั ญัติ อํานาจบริ หาร และอํานาจตุลาการ
1.1 อํานาจนิติบญั ญัติ คือ อํานาจในการดําเนินการออก
กฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ของประชาชนให้เท่าเทียมกัน
1.2 อํานาจบริ หาร คือ อํานาจในการดําเนินการปกครองโดย
การนํากฎหมายไปบังคับใช้เพื่อให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยและ บําบัดทุกข์
บํารุ งสุ ขของประชาชน
1.3 อํานาจตุลากร คือ อํานาจในการตัดสิ นอรรถคดีขอ้ พิพาท
ทั้งหลายให้เป็ นไปตามกฎหมาย
องค์กรที่ใช้อาํ นาจทั้ง 3 ส่ วนนี้ ได้แก่ รัฐสภา เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจนิติ
บัญญัติรัฐบาลหรื อคณะรัฐมนตรี เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจบริ หาร และศาลเป็ นผูใ้ ช้
อํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริ ย ์

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
การกําหนดให้แยกการใช้อาํ นาจอธิ ปไตยออกเป็ น 3 ส่ วน และให้มี
องค์กร 3 ฝ่ าย เป็ นผูร้ ับผิดชอบไปแต่ละส่ วนนี้ เป็ นไปตามหลักการ
ประชาธิ ปไตย ที่ไม่ตอ้ งการให้มีการรวมอํานาจ แต่ตอ้ งการให้มีการถ่วงดุล
อํานาจซึ่งกันและกัน เพราะถ้าให้องค์กรใดเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจมากกว่าหนึ่งส่ วน
แล้วอาจเป็ นช่องทาง ให้เกิดการใช้อาํ นาจแบบเผด็จการได้ เช่น ถ้าให้
คณะรัฐมนตรี เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจนิติบญั ญัติและอํานาจบริ หาร
คณะรัฐมนตรี
ก็อาจจะออกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และนํา
กฎหมายนั้นไปบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของตนเพียงฝ่ ายเดียว การแยกอํานาจ
นั้นเป็ นหลักประกันให้มีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน
และป้ องกันการใช้
อํานาจแบบเผด็จการ

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)

ที่มาภาพ : http://poem.meemodel.com/give/37170.html

2. ประมุขของรัฐ รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับกําหนดรู ปแบบการ
ปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้วา่ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหา -กษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เป็ นการเทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ คือ ทรงดํารงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่เคารพสักการะผูใ้ ดจะ
ละเมิดมิได้ และรัฐธรรมนูญยั งกําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริ ย ์
คือ ทรงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่เคารพสักการะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจอธิ ปไตยซึ่ งเป็ น
ของประชาชน โดยใช้อาํ นาจนิติบญั ญัติผา่ นทางสภา อํานาจบริ หารผ่านทาง
คณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการผ่านทางศาล การกําหนดเช่นนี้หมายความว่า
อํานาจต่าง ๆ จะใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งในความเป็ น
จริ งอํานาจเหล่านี้มีองค์กรเป็ นผูใ้ ช้ ฉะนั้นการที่บญั ญัติวา่ พระมหากษัตริ ย ์
ทรงใช้อาํ นาจนิติบญั ญัติ อํานาจบริ หาร และอํานาจตุลาการผ่านทางองค์กร
ต่าง ๆ นั้น จึงเป็ นการเทิดพระเกียรติ แต่อาํ นาจที่แท้จริ งอยูท่ ี่องค์กรที่เป็ นผู้
พิจารณานําขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
3. รัฐสภา รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประเทศไทยปกครองด้ว ย
ระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา คือ ให้มีรัฐสภาเป็ นหลักในการปกครอง
ซึ่ งนอกจากทําหน้าที่พิจารณาบัญญัติกฎหมายและเป็ นตัวแทนแสดงเจตนารมณ์
แทนประชาชนแล้วยังเป็ นสถาบันที่ทาํ หน้าที่คดั เลือกนายกรัฐมนตรี และ
ควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล

ที่มาภาพ : http://www.isnhotnews.com/tag/

องค์ ประกอบของรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้

รัฐสภาประกอบด้วย สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่างได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เพื่อทํา
หน้าที่ปกครองประเทศแทนประชาชน โดยมีสิทธิ หน้าที่ และวิธีปฏิบตั ิที่
เหมือนกันและที่ต่างกัน
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
การเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง หมายถึง

การที่ประชาชนเลือกบุคคลไปทําหน้าที่
บริ หารบ้านเมืองในระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เลือกไปทําหน้าที่
บริ หารประเทศ ในฐานะเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิสภา
เลือกไปทําหน้าที่บริ หารจังหวัดในฐานะเป็ นสมาชิกสภาจังหวัด เลือกไปทํา
หน้าที่บริ หารเมืองในเขตเทศบาล ในฐานะเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลเลือกไปทํา
หน้าที่บริ หารตําบล ในฐานะสมาชิกสภาตําบล เป็ นต้น

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก

หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา ได้แก่ การเลือกตั้งที่มีการ
กําหนดระยะเวลาไว้แน่นอน เช่น จัดให้มีการเลือกตั้งทุก 6 ปี 4 ปี หรื อ 2 ปี
แล้วแต่กรณี และแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยกําหนดให้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร (ส.ส.) อยูใ่ นตําแหน่งวาระ 4 ปี ปกติจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ทุก 4 ปี ผูท้ าํ หน้าที่จดั ให้มีการเลือกตั้ง ดําเนินการและควบคุม
การเลือกตั้งทุกประเภท เรี ยกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อว่า กกต.

16

ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

องค์ประกอบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน กับกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รง
แต่งตั้งตามคํากราบบังคมทูลฯ แนะนําของวุฒิสภาจากผูซ้ ่ ึ งมีความเป็ นกลาง
ทางการเมือง และมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นที่ประจักษ์ตามกระบวนการสรร
หาซึ่งกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้ง )
คุณสมบัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
1.
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.
อายุไม่ต่าํ กว่า 40 ปี บริ บูรณ์
3.
สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
4.
ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง หรื อรับสมัคร
เลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
5.
ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของพรรค
การเมือง ในระยะ 5 ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
7. ไม่เป็ นผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติหรื อกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
8. ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องห้ามมิให้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
เนื่องจากจงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบหรื อยืน่ เท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่ควรแจ้งให้ทราบ
9. พ้นกําหนด 5 ปี หลังจากเคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอน
ออกจากตําแหน่ง

หน้ าที่และบทบาทของพรรคการเมืองไทย
1. วางนโยบายบริหารประเทศ

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก

พรรคการเมืองแต่ละพรรคต่างมีนโยบายในการพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาของ ประเทศ โดยการนํานโยบายของพรรคไปเผยแพร่ ให้
ประชาชนได้รับทราบและพิจารณาสนับสนุน หากนโยบายของพรรค
การเมืองนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถปฏิบตั ิได้
2. คัดเลือกบุคคล
พรรคการเมืองจะคัดเลือกสมาชิกของพรรคเพื่อรับเลือกตั้งหรื อ
เข้าไปทําหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
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ใบความรู้ ที่ 1 (ต่ อ)
3. ประชาสั มพันธ์ พรรค
โดยการนํานโยบายของพรรคไปแถลง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
แนวทางการดําเนินการของพรรคในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนรับทราบปั ญหา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็ นฐานเสี ยงสนับสนุนในการเลือกตั้ง

ภาพ : นางสาวจินตนา นักผูก

4. ให้ ความรู้ ด้านการเมือง
พรรคการเมืองจะต้องให้ขอ้ มูล ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ
การปกครองและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ แก่สมาชิกของพรรคและประชาชน
ทัว่ ไปโดยการออกเอกสารเผยแพร่ การจัดอบรม การปาฐกถา และการ
อภิปราย
5. ควบคุมการทํางานของรัฐบาล
เมื่อรัฐบาลเข้าบริ หารประเทศจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
หากพรรคการ-เมือง นั้นเป็ นรัฐบาล ก็จะต้องควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดําเนินการ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ หากเป็ นฝ่ ายค้านก็จะต้อง
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เช่น การตั้งกระทูถ้ าม การเปิ ดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็ นต้น
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ใบงานที่ 1
่ ………
ชื่อ…………………………..……………ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หมู…
โรงเรี ยน……………………………………………………………......………
วันที่……..เดือน…….....…… พ.ศ. ……………
******************************
คําชี้แจง ให้ลูกเสื อบอกหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
ของไทยตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540
1...……………………………………………………..……………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 2
่ ………
ชื่อ…………………………..……………ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หมู…
โรงเรี ยน………………………………………………………………………
วันที่……..เดือน…………พ.ศ………………..
******************************
คําชี้แจง
1.ให้ลูกเสื อบอกหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมืองไทย
1...……………………………………………………..……………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่

(หลักสูตรลูกเสื อชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว
1. ผูท้ ี่ทาํ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของไทยเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยคือ
คณะใด
ก. คณะปฏิวตั ิ
ข. คณะราษฎร์
ค. คณะรัฐบาล
ง. คณะประชาธิ ปัตย์
2. สถาบันในระบอบประชาธิ ปไตยที่
ควบคุมการบริ หารของรัฐบาล
คือข้อใด
ก. ฝ่ ายบริ หาร
ข. ฝ่ ายตุลาการ
ค. ฝ่ ายนิติบญั ญัติ
ง. ฝ่ ายควบคุมการเลือกตั้ง
3. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรของไทยตามรัฐธรรมนูญ
มีกี่ปีต่อครั้ง
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

4. รัฐสภาของประเทศไทย มีสมาชิก
รัฐสภาจํานวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 700 คน
5. พรรคการเมืองมีความสําคัญ
อย่างไรต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย
ก. ช่วยบริ หารบ้านเมืองให้
เป็ นไปด้วยความมัน่ คง
ข. ช่วยสนับสนุนสมาชิกที่มีเสี ยง
ข้างมากในรัฐสภา
ค. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเมือง
ง. เป็ นแหล่งสนับสนุน
งบประมาณให้แก่รัฐบาล
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แบบทดสอบหลังเรียน (ต่ อ)
*********************
6. ข้อใดคือความหมายของหลักการ
เลือกตั้งอิสระ
ก. เลือกบุคคลและพรรคที่ตนชอบ
ที่สุด
ข. เลือกบุคคลและพรรคที่มีฐานะดี
ที่สุด
ค. เลือกบุคคลและพรรคที่มี
นโยบายดีที่สุด
ง. เลือกบุคคลและพรรคที่มีความรู ้
ความสามารถ
7. บทบาทและหน้าที่ของพรรค
การเมืองในข้อใดที่จะช่วยให้การ
พัฒนาประเทศ มีความเจริ ญก้าวหน้า
มากที่สุด
ก. คัดเลือกบุคคลลงเลือกตั้ง
ข. ประชาสัมพันธ์พรรคให้
กว้างขวาง
ค. ให้ความรู ้ดา้ นการเมืองแก่
ประชาชนโดยทัว่ ไป
ง. ควบคุมการบริ หารงานของ
รัฐบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย

9. สิ่ งสําคัญที่เป็ นเครื่ องกําหนด
บทบาท บทบัญญัติ กฎเกณฑ์กติกาที่
แน่นอน เป็ นแนวทางบริ หารประเทศ
คือข้อใด
ก. กฎหมายมหาชน
ข. กฎหมายการเลือกตั้ง
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายอาญาและกฎหมายเพ่ง
9. ข้อใดคือองค์ประกอบของ
คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลปัจจุบนั
ก. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 30 คน
ข. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 35 คน
ค. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 36 คน
ง. นายกรัฐมนตรี 1 คน
กับรัฐมนตรี 44 คน
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แบบทดสอบหลังเรียน(ต่ อ)
*********************
10. จากคํากล่าวที่วา่ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ลูกเสื อจะ
พิจารณาเลือกผูแ้ ทนในเกณฑ์ขอ้ ใด
ก. เลือกบุคคลที่รู้จกั มากที่สุด
ข. เลือกบุคคลที่มีฐานะดีที่สุด
ค. เลือกบุคคลที่ประสัมพันธ์ดีที่สุด
ง. เลือกบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอ

24

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
และหลังเรียน
1. ข

เอกสารประกอบการเรี ยน ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(หลักสู ตรลูกเสื อชั้นพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เล่มที่ 2 หน้าที่พลเมือง
**********************************

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ข
ค
ค
ง
ก
ค
ง
ค
ข
ง
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