และ

ชุด การฝกทักษะการใชกระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด
เรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดย วรรณภา สิทธิชัย
หมวดวิชาสามัญ

วิชา การเมืองการปกครองของไทย
รหัสวิชา 3000-1304
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม

ชุดการฝกทักษะการใชกระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด
เรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ

โดย วรรณภา สิทธิชัย
หมวดวิชาสามัญ

วิชา การเมืองการปกครองของไทย
รหัสวิ
สวิชา 3000-1304
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม

คํานํา
ชุดการฝกทักษะการใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดเปนนวัตกรรมประเภทสื่อและ
เทคนิควิธีการที่จัดใหมีการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด สังเกต เปรียบเทียบ หาเหตุผล จําแนกสิ่ง
ที่เรียนรู ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความคิดและประสบการณเพื่อสรุปเปนขอมูลความรู จน
สามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในการสรุป
ขอมูลตาง ๆ เปนความคิดรวบยอดตอไป
นวัตกรรมชุดการฝกทักษะการใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดและรายงานผลการใช
นวัตกรรมเลมนี้ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู วิธีการวัดผล สื่อประกอบการเรียนรู รวมทั้ง
การสรุปผลการใชนวัตกรรม ประกอบดวยผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และผลการทํา
ใบงานทดสอบวัดทักษะการสรางความคิดรวบยอดของผูเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครอง
ของไทย เรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวานวัตกรรมชุดนี้คงจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจในการนําไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสมกั บ สภาพของผู เ รี ย นในรายวิ ช าอื่ น ๆ ได เ ป น อย า งดี และจะอํ า นวย
ประโยชนแกเพื่อนครูผูสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนไดตามสมควร

วรรณภา สิทธิชัย
กุมภาพันธ 2554

สารบัญ
หนา

นวัตกรรม
ตอนที่ 1

บทนํา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
สวนประกอบของนวัตกรรม
แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด

1
1
2

ตอนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู
แนวคิด
สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
สื่อ/แหลงเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล

4
4
4
4
5
6
6

ตอนที่ 3

เอกสารสวนประกอบของนวัตกรรม
เอกสารใบความรู เรื่ององคกรตามรัฐธรรมนูญ

9
10

ตอนที่ 4

แบบประเมิน
ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

13
14
16

3

สารบัญ
หนา

รายงานการใชนวัตกรรม

17

บทนํา
- ชื่อนวัตกรรม
- ความเปนมาและสภาพปญหา
- วัตถุประสงค
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขอบเขต
- นิยามศัพทเฉพาะ

18
18
18
20
20
20
20

บทที่ 2

แนวคิดทฤษฏีและหลักการที่ใชในการสรางนวัตกรรม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
- การคิด ความคิดรวบยอด หรือมโนภาพ
- การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
- งานวิจัยที่เกีย่ วของ

21
21
22
24
25

บทที่ 3

แนวปฏิบตั ิในการจัดทํานวัตกรรมและการใชนวัตกรรม
- ลักษณะของนวัตกรรม
- แนวปฏิบัตใิ นการจัดทํานวัตกรรมและการใชนวัตกรรม

27
27
28

บทที่ 4

รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
- ผลการทําใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
- ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม

31
32
33

สรุปผลการใชนวัตกรรม อภิปรายและขอเสนอแนะ
- สรุปผลการใชนวัตกรรม
- สรุปและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม

34
34
36
37

บทที่ 1

บทที่ 5

ตอนที่ 1
บทนํา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชุดการฝกทักษะการใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดโดยใชกระบวนการเรียนรูตาม
ขั้นตอนการสรางความคิดรวบยอด เรื่ององคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนนวัตกรรมประเภทสื่อและ
เทคนิควิธีการที่จัดใหมีการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด สังเกต เปรียบเทียบ หาเหตุผล จําแนกสิ่ง
ที่ เ รี ย นรู ได แ ลกเปลี่ ย นข อ มู ล ความรู ความคิ ด และประสบการณ เ พื่ อ สรุ ป เป น ข อ มู ล ความรู
จนสามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในการสรุป
ขอมูลตาง ๆ เปนความคิดรวบยอดตอไป
ดังนั้นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเริ่มจาก การศึกษาสภาพปญหา
การวางแผนสรางและพัฒนานวัตกรรม การสรางและพัฒนานวัตกรรมตามที่ไดวางแผนไว และการ
นํานวัตกรรมไปใช กระบวนการพัฒนานวัตกรรมมีแผนภูมิดังนี้

ศึกษาสภาพปญหา
วางแผนสรางและพัฒนานวัตกรรม
สรางและพัฒนานวัตกรรม
นํานวัตกรรมไปใช

สวนประกอบของนวัตกรรม
ชุดการฝกทักษะการใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดโดยใชกระบวนการเรียนรูตาม
ขั้นตอนการสรางความคิดรวบยอด เรื่ององคกรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. ใบความรูเรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ
3. ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
4. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด

1. ขั้นสังเกต
(ตระหนักในปญหาและความจําเปน)
2. ขั้นจําแนกความแตกตาง
3. ขั้นหาลักษณะรวม
4. ขั้นทดสอบและนําไปใช

ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู
วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1304
ชื่อหนวยเรียน องคกรตามรัฐธรรมนูญ
เรื่อง องคกรอิสระและองคกรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ

ระดับชั้น ปวส.1/6
เวลา 2 สัปดาห (4 คาบ)

1. แนวคิด
องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไวเปนสองสวน
ไดแ ก องค กรอิ ส ระตามรัฐ ธรรมนูญ มี 4 องค ก รไดแ ก คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ผู ต รวจการ
แผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ น ดิ น อี ก ส ว นหนึ่ ง ได แ ก อ งค ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี 3 องค ก ร ได แ ก องค ก รอั ย การ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แตละองคกรมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การบริหารบุคคลและงบประมาณ ทํา
หนาที่ดําเนินการควบคุม สอบสวนขอเท็จจริง ตรวจสอบ สั่งการ ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ตาม
อํานาจหนาที่ของตนที่กําหนดไวในกฎหมาย เพื่อใหงานนั้นเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
2. สาระการเรียนรู
2.1 ความหมายองคกรตามรัฐธรรมนูญ
2.2 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.3 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 สามารถอธิบายความแตกตางขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญได
3.2 บอกประเภทขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญได
3.3 วิ เ คราะห ค วามเหมื อ นและความแตกต า งของคุ ณ สมบั ติ แ ละการได ม า, จํ า นวน
คณะกรรมการ, ระยะเวลาการดํารงตําแหนง, กฎหมายรองรับและอํานาจหนาที่ของแต
ละองคกรได

4. กิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
4.1 ขั้นสังเกต เปนขั้นตอนใหผูเรียนเกิดความตระหนักในปญหาและความจําเปนโดยการ
4.1.1 ผู ส อนยกตั ว อย า งการทํ า หน า ที่ ข องคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีบทบาทในสังคมปจจุบัน โยง
เขาสูเรื่องขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
4.1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู
4.1.3 ผูสอนแนะนําใหผูเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญจาก
เอกสารใบความรูที่ผูสอนรวบรวมสรุปให
ขั้นสอน (กิจกรรมการจัดการเรียนรู)
4.2 ขั้นจําแนกความแตกตาง
4.2.1 แบงผูเรียนออกเปนกลุมจํานวน 5 กลุม แตละกลุมสงตัวแทนจับฉลาก
หัวขอเพื่อทําการศึกษาขอมูล ประกอบดวยเรื่อง
1.) องคกรตามรัฐธรรมนูญแบงเปนกี่สวน อะไรบาง แตละสวนประกอบ
ดวยองคใดบาง
2.) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีความ
แตกตางกันอยางไร (ความหมาย และกฎหมายรองรับ)
3.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผูตรวจการแผนดิน, คณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน มีวิธีการไดมาอยางไร จํานวนทั้งหมดกี่คน ประกอบดวย
ตําแหนงใดบางมีวาระการดํารงตําแหนงเทาใด
4.) จงบอกหนาที่หลักที่สําคัญของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
5.) จงบอกหนาที่หลักที่สําคัญของ ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
4.2.2 ให ผูเ รีย นแต ละกลุมศึก ษาหาความรูจ ากหนัง สื อ ในหอ งสมุด และจาก
Internet เพิ่มเติมแลวสรุปขอมูลที่ไดลงในกระดาษ
4.2.3 สงตัวแทนออกมาสรุปขอมูลใหเพื่อน ๆ และกลุมอื่นไดรับขอมูล
4.2.4 ผูสอนสรุปเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามปญหาขอสงสัย
4.2.5 สรุปความรูความเขาใจตามจุดประสงคเพิ่มเติมในใบความรู

4.2.6 ระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมผูสอนจะสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของผูเรียนเปนระยะ เพื่อปรับปรุงแกไขในกรณีมีพฤติกรรมที่เกิดปญหา
ขั้นสรุปและประเมินผล
4.3 ขั้นหาลักษณะรวม
4.3.1 ผูสอนซักถามทบทวนความเขาใจ
4.3.2 ใหผูเรียนรวมกันสรุปโดยผูสอนตั้งคําถาม ความเหมือนขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญทั้ง 2 สวน เกี่ยวกับ วิธีการไดมา , วาระการดํารงตําแหนง ,
การถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ของคณะกรรมการ
4.4 ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
4.4.1 ผูเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู
4.4.2 ซั ก ถามข อ มู ล ที่ แ ต ล ะกลุ ม สรุ ป นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั น พร อ มทั้ ง สรุ ป
เพิ่มเติม
4.5 ขั้นทดสอบและนําไปใช
4.5.1 ใหผูเรียนทําใบงานสรุปความรูความเขาใจ
5. สื่อ/แหลงเรียนรู
5.1 ใบความรู (ผูสอนรวบรวมสรุป)
5.2 ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
5.3 หองสมุด
5.4 Internet
6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1.) ดานความรู ความสามารถ ประเมินจากการตรวจใบงาน การสรุปสิ่งที่เรียนรู
2.) ดานทักษะ กระบวนการทํางาน ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกัน
ในกลุมระหวางเรียน เกี่ยวกับ การกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน, การรวมแสดงความ
คิดเห็นและ การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
3.) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค สังเกตจากการทํางานกลุม ความรับผิดชอบและ การตรง
ตอเวลา

เครื่องมือวัดผล
1.) ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
2.) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
เกณฑการวัดและประเมินผล
1.) การประเมินใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ มีลักษณะ
เปนการวิเคราะหขอมูลลงในตารางตามรายการที่กําหนดให มีคะแนนเต็มรวม 10
คะแนน คะแนนของนักศึกษาไดจากคะแนนรวมจากการทําใบงานสรุปขอมูลแตละ
รายการ ตรวจใหคะแนนแตละรายการดังนี้
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูลถูกตองตรงประเด็นครบถวน ใหคะแนน เต็ม ตาม
คะแนนที่กําหนด
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูลถูกตองตรงประเด็นแตไมครบถวน ใหคะแนน
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มตามที่กําหนด
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไมถูกตองตามประเด็น หรือไมตอบใหคะแนน
0 คะแนน
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและรอยละ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 0.00 – 3.50 แปลความหมายวา
ปรับปรุง
คาเฉลี่ย 3.51 – 5.50 แปลความหมายวา
พอใช
คาเฉลี่ย 5.51 – 7.50 แปลความหมายวา
ดี
คาเฉลี่ย 7.51 – 10.00 แปลความหมายวา
ดีมาก

2.) การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
เกณฑ ก าร
รายการประเมิน
ประเมิน
ทักษะ
1. กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน
การทํางาน 2. การรวมแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
3. การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุม
4. ความสนใจใฝเรียนรู
5. ความรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย

เกณฑการผาน : ไดระดับพอใชขึ้นไป

เกณฑการวัดระดับคุณภาพ
ดีมาก
เมื่อมีการปฏิบัติทุกขอ
ดี
เมือ่ มีการปฏิบัติ 4 ขอ
พอใช เมื่อมีการปฏิบัติ 3 ขอ
ปรับปรุง เมื่อมีการ ปฏิบัติ 1-2 ขอ

ตอนที่ 3
เอกสารสวนประกอบของนวัตกรรม
เอกสารสวนประกอบของนวัตกรรม ประกอบดวย
1. ใบความรูเรื่อง องคกรตามรัฐธรรมนูญ
2. ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
3. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

ใบความรู
องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึงองคกรตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหทาํ หนาที่ในการ
ดําเนินการควบคุม จัดการ สอบสวนหาขอเท็จจริง ตรวจสอบสั่งการ ฯลฯ ตามอํานาจหนาที่โดยมี
กฎหมายใหอํานาจไวองคกรตามรัฐธรรมนูญ มี 2 องคกรคือ
1. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2. องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
ความแตกตางขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนหนวยงานหรือองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดและบัญญัติใหเปนหนวยงานอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไดแกอิสระในการบริหารงาน
บุคคล บริหารงบประมาณและการดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายใหอํานาจประกอบดวย
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. ผูตรวจการแผนดิน
3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เปนหนวยงานที่ทํางานเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณและการดําเนินการอื่นๆ ที่ตางไปจากองคกรอิสระ และยังมีลักษณะไมเสร็จ
เด็ดขาดในตัวเองตองเสนอความเห็นของตนตามสายงานเพื่อพิจารณาสัง่ การ กฎหมายรองรับมิใช
กฎหมาย แตเปนกฎหมายทีบ่ ัญญัติขึ้นเปนพระราชบัญญัติเฉพาะหนวยงานของตนและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ มี 3 องคกรคือ
1. องคกรอัยการ
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อํานาจหนาทีข่ ององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวยประธาน 1 คน และกรรมการอื่น 4 คน มีประธานวุฒิสภาลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง มีคุณสมบัติคือมีความเปนกลางทางการเมือง มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีวาระ 7 ปเพียงวาระเดียว มีหนาทีห่ ลักคือควบคุมและดําเนินการ
จัดใหมีการเลือกตั้ง หรือสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
รวมทั้งอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ สอบสวนขอเท็จจริง วินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอโตแยงการเลือกตั้ง ถอนสิทธิ
เลือกตั้ง
2. ผูตรวจการแผนดิน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ มี 3 คน มีประธานวุฒิสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง มีวาระ ปเพียงวาระเดียว มีหนาที่หลัก
คือ การพิจารณาและสอบสวนขอเท็จจริงตามคํารองกรณีขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ของรัฐไมปฏิบัติหนาที่หรือทํานอกเหนือจากหนาที่ ละเลยไมปฏิบัตทิ ําใหเกิดความ
เสียหาย
และมีอาํ นาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง
3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มาจากการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยประธาน 1 คน และกรรมการอื่น 8 คน มี
ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง มีคุณสมบัติคือ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต เคยดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา มีวาระ 9 ปเพียงวาระเดียว มี
หนาที่หลักคือไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนเกี่ยวกับการทุจริตของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองระดับสูง ศาล ตุลาการกํากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) มาจากการสรรหา ประกอบดวยประธาน 1
คน และกรรมการอื่น 6 คน มีอํานาจหนาที่ กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการตรวจเงิน
แผนดิน ใหคําปรึกษาแนะนําแกไขขอบกพรองของการตรวจเงินแผนดิน

อํานาจหนาทีข่ ององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
1. องคกรอัยการ เปนหนวยงานราชการดานความยุติธรรม ทําหนาที่เปนทนายความของ
แผนดิน มีสํานักงานเรียกวา สํานักงานอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานอัยการมีหนาที่อิสระในการพิจารณาสั่งคดีวาเห็นควรสั่งฟองศาลหรือไม เขา
วาความคดีแกตางในคดีทหี่ นวยงานของรัฐถูกฟอง
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธาน 1 คนและกรรมการ 6
คน มีวาระ 6 ป และมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไกล
เกลี่ยประนีประนอมและแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มี
หนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกีย่ วกับ
เศรษฐกิจและสังคมกอนประกาศใช โดยตัง้ อยูบนพื้นฐานความยุติธรรม

ตอนที่ 4
แบบประเมิน
แบบประเมิน ประกอบดวย
1. ใบงานวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
2. แบบประเมินจากการสังเกต พฤติกรรมการทํางานกลุม

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม
ใบงาน (วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู)
วิชา การเมืองการปกครองของไทย (Thai Politics and Administration) รหัส 3000-1304
ภาคเรียนที่ 2/2553
ชื่อ .................................................................. ชั้น ปวส. 1/6 เลขที่ ......................
หนวยเรียนที่ 6 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
เรื่อง

- องคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
- อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

จุดประสงคที่ 6.1,6.3
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. เปรียบเทียบความแตกตางขององคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญได
2. ชี้บงหนาทีห่ ลักของแตละองคกรได
วิธีดําเนินการ
1. ผูเรียนรวมกลุม ๆ ละประมาณ 2-3 คนรวมกันศึกษาวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ
2. รวมอภิปรายและสรุปขอมูลตามหัวขอตอไปนี้
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหมีองคกรตาม
- รัฐธรรมนูญกี่องคกรอภิปรายความแตกตาง
- อภิปรายการถูกถอดถอนจากตําแหนงขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3. ผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่ไดจากการอภิปรายกลุมมาสรุปลงในใบงานตามหัวขอคําสั่ง
4. นําสงผูสอนตามกําหนดเวลา

คําสั่ง ใหนกั ศึกษาสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหอภิปรายกลุมตามประเด็นตอไปนี้
1. เปรียบเทียบความแตกตางขององคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ตามหัวขอที่
กําหนดให ตอไปนี้ (6 คะแนน)
1.1 บอกความหมายขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ (4 คะแนน)
1.2 กฎหมายรองรับ ประกอบดวยกฎหมายอะไรบาง (2 คะแนน)
2. บอกลักษณะตามรายการตอไปนี้ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแตละองคกร
(14 คะแนน)
- ชื่อยอ และการไดมา (2 คะแนน)
- จํานวน , คุณสมบัติ (4 คะแนน)
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (1 คะแนน)
- อํานาจหนาทีห่ ลัก (3 คะแนน)
- ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (1 คะแนน)
- กรณีถูกถอดถอนออกจากตําแหนง โดยประธานวุฒิสภา (3 คะแนน)
เกณฑการประเมิน จากความถูกตองใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดใหในแตละขอ
รวม 20 คะแนน เฉลี่ย 10 คะแนน

ผลการประเมิน =

..................
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แบบประเมินจากการสังเกต พฤติกรรมการทํางานกลุม
รายชื่อสมาชิกกลุม
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
5. ...............................................................................
6. ...............................................................................

รายการประเมิน
1. กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน
2. การรวมแสดงความคิดเห็น
3. การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
4. ความสนใจใฝรู
5. ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
เกณฑการวัดระดับคุณภาพ
ดีมาก
เมื่อมีการปฏิบัติทุกขอ
ดี
เมื่อมีการปฏิบัติ 4 ขอ
พอใช
เมื่อมีการปฏิบัติ 3 ขอ
ปรับปรุง เมื่อมีการ ปฏิบัติ 1-2 ขอ
เกณฑการผาน : ไดระดับพอใชขึ้นไป

เลขที่ ..............
เลขที่..............
เลขที่..............
เลขที่..............
เลขที..............
เลขที่..............
ผลพฤติกรรม
มี
ไมมี

