
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

 
ตวัช้ีวดั 

ส2.2  ม.4 / 3  วิเคราะหค์วามส าคญัและความจ าเป็นที่ตอ้งธ ารงรกัษาไวซ่ึ้งการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

 

1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัรฐั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัรัฐ 

ชาติชาติชาติ    

 องค์ประกอบของรัฐ 

ประเทศประเทศประเทศ    

รัฐรัฐรัฐ    

 รูปแบบของรัฐ 

1.1.1. รัฐเดีย่วรัฐเดีย่วรัฐเดีย่ว          2.2.2.สหพนัธรัฐสหพนัธรัฐสหพนัธรัฐ    

3.3.3.สมาพนัธรัฐสมาพนัธรัฐสมาพนัธรัฐ    

4.4.4.อ านาจอธิปไตยอ านาจอธิปไตยอ านาจอธิปไตย    

2.2.2.ดนิแดนดนิแดนดนิแดน    

    3.3.3. รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล    1.1.1.ประชากรประชากรประชากร    

 ความหมาย 



   

 
 
 
 
 
 

 

1.  ชาติและประเทศมีความหมายแตกต่างกนัหรือไม่  

(ชาติ คือ ................................................................................... 

ประเทศ หมายถึง ......................................................................) 

2.  รฐัชาติจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้ง  

  (1. ……………. 2. ……………… 3. ………………. 4. …………….. 5. ……………….)  

3.  ประชากรหมายถงึอะไร 

 (……………………………………………………………………………………………………………….)  

4.  ดินแดนหมายถงึอะไร 

 (………………………………………………………………………………………………………………)  

5.  รฐับาลคืออะไร 

 (……………………………………………………………………………………………………………..)  

6.  เป้าหมายของรฐับาลคืออะไร 

 (………………………………………………………………………………………………………………)  

7.  อ านาจอธิปไตย  คืออะไร 

 (………………………………………………………………………………………………………………)  

8.  อ านาจอธิปไตย มีกีป่ระเภท อะไรบา้ง  

 (………………………………………………………………………………………………………………)  

9.  รฐัเดีย่วและสหพนัธรฐั มีความแตกต่างกนัอย่างไร  

(รฐัเด่ียว คือ ............................................................................. 

  สหพนัธรฐั คือ .........................................................................) 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัรัฐ  หน้าทีข่องรัฐ 

5.5.5.       ด้านการศึกษาด้านการศึกษาด้านการศึกษา    

 แนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรัฐ 

4.4.4.    ด้านความมัน่คงด้านความมัน่คงด้านความมัน่คง    

3.3.3.    ด้านการเมอืงด้านการเมอืงด้านการเมอืง    
การปกครองการปกครองการปกครอง    

2.2.2.    ด้านสังคมด้านสังคมด้านสังคม    

1.1.1.    ด้านเศรษฐกจิด้านเศรษฐกจิด้านเศรษฐกจิ 



10.  รฐัเดีย่วไดแ้ก่ประเทศใดบา้ง  

(........................................................................................................) 

11.  สหพนัธรฐัไดแ้ก่ประเทศใดบา้ง  

(........................................................................................................) 

12.  สมาพนัธรฐัมีลกัษณะอย่างไร  

(........................................................................................................) 

13.  ประเทศไทยมีการบริหารแบ่งออกเป็นกีส่่วน อะไรบา้ง 

 (........................................................................................................) 

14.  รฐัมีหนา้ท่ีเกีย่วกบัดา้นเศรษฐกิจอย่างไร  

 (........................................................................................................) 
15.  รฐัมีหนา้ท่ีเกีย่วกบัดา้นสงัคมอย่างไรบา้ง  

 (........................................................................................................) 
16.  รฐัมีหนา้ท่ีเกีย่วกบัดา้นการเมืองการปกครองอย่างไร  

 (........................................................................................................) 
17.  รฐัมีหนา้ท่ีเกีย่วกบัดา้นความมัน่คงอย่างไร  

 (........................................................................................................) 

18.  รฐัมีหนา้ท่ีเกีย่วกบัดา้นการศึกษาอย่างไร  

 (........................................................................................................) 
19.  แนวนโยบายพื้ นฐานแห่งรฐั มีอะไรบา้ง  
   ( ดา้น.............................................................................   

     ดา้น.............................................................................  

     ดา้น............................................................................. 

     ดา้น..............................................................................  

     ดา้น.............................................................................  

     ดา้น..............................................................................  

     ดา้น..............................................................................) 



2. ความส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย : อ านาจอธิปไตย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

20.  ความสูงสุดคืออะไร  

 (อ านาจสงูสุดในรฐัแต่ละรฐัหรืออ านาจอ่ืนๆ ในรฐั) 
21.  ความครอบคลุมคืออะไร 

 (อ านาจอธิปไตยจะบงัคบัครอบคลุมทัว่ไปในอาณาเขตของรฐั แต่ละรฐั 

บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีอ านาจ

อธิปไตยไดก้ าหนดข้ึน) 

22.  ความถาวรคืออะไร 

 (ตราบใดท่ีรฐันัน้ยงัคงเป็นเอกราชหรือมีสภาพของความเป็นรฐั โดย 

ไม่ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรฐัอ่ืนแลว้ อ านาจอธิปไตยจะคงอยู่คู่กบัรฐันัน้

เสมอ) 

23.  การแบ่งแยกไม่ไดคื้ออะไร  

 (รฐัแต่ละรฐัมีอ านาจอธิปไตยท่ีเป็นหน่ึงเดียวไม่สามารถแบ่งแยกออกได ้

การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยเท่ากบัเป็นการแบ่งแยกรฐั)  

 

 

 

 

อ านาจอธิปไตย 

การแบ่งแยกไม่ได้ 

 

ความถาวร 

ความสูงสุด 

อ านาจบริหาร  องค์ประกอบของ 
อ านาจอธิปไตย 

ความครอบคลุม  อ านาจนิตบิัญญัต ิ

 อ านาจตุลาการ 



24.  อ านาจหนา้ท่ีในการตรากฎหมาย คืออ านาจใด 

  (อ านาจ.................................)  

25.  อ านาจในการด าเนินกิจการเพือ่พฒันาประเทศ คืออ านาจใด  

  (อ านาจ.................................) 

26.  อ านาจในการพจิารณาและตดัสินพิพากษาคดีต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปดว้ย 

        ความบริสุทธ์ิยติุธรรม คืออ านาจใด 
   (อ านาจ.................................) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังระบบการปกครองของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกตามสถาบันการปกครอง 

 รูปแบบการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย 

พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์   

อ านาจอธิปไตยอ านาจอธิปไตยอ านาจอธิปไตย    

อ านาจบริหารอ านาจบริหารอ านาจบริหาร   

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี   

อ านาจตุลอ านาจตุลอ านาจตุลาการาการาการ   

ศาลศาลศาล   

อ านาจนิติบัญญตัิอ านาจนิติบัญญตัิอ านาจนิติบัญญตัิ    

รัฐสภารัฐสภารัฐสภา   

ประชาชน 

ใช้ใช้ใช้    

ดูแลดูแลดูแล    ดูแลดูแลดูแล    
 เลอืกตวัแทนเลอืกตวัแทนเลอืกตวัแทน    

 

ใช้ใช้ใช้    

ผ่านผ่านผ่าน    ผ่านผ่านผ่าน    

การจ าแนกตามประมขุ 
ของประเทศ 

สรรหาสรรหาสรรหา    

ใช้ใช้ใช้    

ผ่านผ่านผ่าน    

ดูแล ดูแล ดูแล    



2. ความส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย :  ความหมายของประชาธิปไตย 
 

27. ระบอบประชาธิปไตยตามประมุขของประเทศแตกต่างจากสถาบนั 

       การปกครองอย่างไร  

 ( ระบอบประชาธิปไตยจ าแนกตามประมุขของประเทศ แบ่งเป็น 

      รปูแบบท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นกลางทางการเมืองและทรงด ารงอยู่ในฐานะสงูสุด ผูใ้ดจะละเมิดมิได ้

      รปูแบบท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีอ านาจบริหารประเทศ 
 

    ส่วนการจ าแนกตามสถาบนัการปกครอง แบ่งเป็น  

     การปกครองแบบรฐัสภา คือจะใหก้ารรบัรองจดัตัง้คณะรฐัมนตรี 

และรฐัสภา มีอ านาจควบคมุการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรฐัมนตรี 

        การปกครองแบบประธานาธิบด ีคือ ทัง้รฐัสภาและประธานาธิบดี

ต่างมีอ านาจและอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  

       การปกครองแบบกึง่ประธานาธิบดกีึง่รฐัสภา คือ มีทัง้

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรฐัและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกบั

นายกรฐัมนตรี) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

28.  วิถชีีวิตในระบอบประชาธิปไตยมีลกัษณะอย่างไร  
 (........................................................................................................) 

 2.32.32.3    ปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการปกครองปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการปกครองปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการปกครอง    

การปกครอง 
 2.2 2.2 2.2 หลกัการส าคญัของหลกัการส าคญัของหลกัการส าคญัของ

การการการ    ปกครองในระบอบปกครองในระบอบปกครองในระบอบ    
ระบอบประชาธิปไตย 

 2.42.42.4       คุณค่าของการปกครองคุณค่าของการปกครองคุณค่าของการปกครอง    
ตามระบอบประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตย    ประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตย    

   ตามระบอบประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตย    

 2.12.12.1       ความหมายของความหมายของความหมายของประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตย    



29.  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหมายถงึอะไร 

  (........................................................................................................) 
30.  ประชาธิปไตยของประชาชนหมายความว่าอย่างไร 

  (........................................................................................................) 
31.  ประชาธิปไตยโดยประชาชนหมายความว่าอย่างไร  

 (........................................................................................................) 
32.  ประชาชนไปมีส่วนร่วมโดยทางตรงมีลกัษณะอย่างไร 

 (........................................................................................................) 
33.  ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยทางออ้มมีลกัษณะอย่างไร  

 (........................................................................................................) 

34.  อุดมการณท์างการเมืองคืออะไร มีลกัษณะอย่างไร  

  (........................................................................................................) 
35.  อุดมการณว่์าดว้ยความเสมอภาคไดแ้ก่อะไรบา้ง   

  (........................................................................................................) 

36.  หลกัการส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดแ้ก่อะไรบา้ง  

 (........................................................................................................) 
37.  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการยอมรบัเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนนอ้ย 

       มีอะไรบา้ง 

            (........................................................................................................) 

38.  ปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ไดแ้ก่ ปัจจยั 

        ใดบา้ง  

 (........................................................................................................) 
39.  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณค่าต่อบุคคลอย่างไร 

 (........................................................................................................) 
40.  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีคุณค่าต่อสงัคมอย่างไร  

 (........................................................................................................) 

 



3. ความส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย :  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สรุปความรู ้ดงัน้ี 

ประเทศไทยมีการปกครองโดยใชร้ะบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมขุ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยก าหนดใหอ้ านาจอธปิไตยเป็นของ

ปวงชนชาวไทยและมอบอ านาจอธปิไตยใหแ้ก ่3 องคก์รหลกั เป็นผูใ้ชอ้ านาจแทน 

เป็นการปกครองที่ประชาชนสามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มในการบรหิารประเทศได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

41.  พระมหากษตัริยมี์ฐานะตามรฐัธรรมนูญอย่างไรบา้ง  
 (……………………………………………………………………………………………………………………..) 

42.  พระมหากษตัริยท์รงมีพระราชอ านาจตามรฐัธรรมนูญอย่างไรบา้ง 

 (............................................................................................................)  

43.  พระมหากษตัริยมี์พระราชอ านาจตามนิติราชประเพณีอย่างไรบา้ง
 (..........................................................................................................)  

 

ความส าคัญของการปกครอง  1. ฐานะของพระมหากษัตริย์ 
 ตามรัฐธรรมนูญ 
 

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

 2. พระราชอ านาจตาม 

รัฐธรรมนูญ 

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3. พระราชอ านาจของ 
     ตามนิตริาชประเพณ ี



สรุปความรู ้ดงัน้ี 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษตัรยิ ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษตัรยิ ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษตัรยิ ์   

ที่รกัยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกจิเพื่อประโยชน์สขุของปวงชนที่รกัยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกจิเพื่อประโยชน์สขุของปวงชนที่รกัยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกจิเพื่อประโยชน์สขุของปวงชน   

ชาวไทย รวมถงึสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ชาวไทย รวมถงึสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ชาวไทย รวมถงึสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ต่างทรงมุ่งม ัน่ช่วยเหลอืประชาชน โดยไม่จ ากดัเช้ือต่างทรงมุ่งม ัน่ช่วยเหลอืประชาชน โดยไม่จ ากดัเช้ือต่างทรงมุ่งม ัน่ช่วยเหลอืประชาชน โดยไม่จ ากดัเช้ือชาติ ศาสนา ในรูปของชาติ ศาสนา ในรูปของชาติ ศาสนา ในรูปของ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารจิ านวนมาก เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารจิ านวนมาก เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารจิ านวนมาก เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิต   

ที่ดีและอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขที่ดีและอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขที่ดีและอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


