
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2132201 ชื่อวิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

 นายชัช วงศสิงห

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2132201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitutional Law and Political Institutions

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 01 นายชัช วงศสิงห

กลุม 02 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 02 นายชัช วงศสิงห

กลุม 03 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 03 นายชัช วงศสิงห

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)



ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ    ดังน้ี  

 1.  มีความรูในหลักการ  หลักเกณฑ  แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและอธิบายหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญและ

นิติวิธีของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 2.  อธิบาย  หลักการสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและสามารถเปรียบเทียบความแตกตางกับ  รัฐธรรมนูญของตางประเทศที่

สําคัญได   และสามารถจําแนกไดวาแตละประเทศมี  หลักการที่แตกตาง  กันไปตามความเปนมาของประวัติศาสตร   วัฒนธรรม 

สังคม  วิทยาทางการเมือง  และจําเปนของสังคมแตละประเทศ  

 3.  เขาใจและเห็นความสําคัญของหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพและขอบเขตในการใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ    

 4.  วิเคราะหเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  และสามารถวิเคราะห  สังเคราะหปญหาทาง

กฎหมาย  และสามารถประยุกตหลักการ  หลักเกณฑ  แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและเสนอ

แนวทาง  การแกไขปญหาไดอยางถูกตอง      

 5.  มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร  และเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

6.  สามารถ  ใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี  ท้ังการฟง  พูด  อาน  เขียน  และสามารถ  สรุปประเด็นและส่ือสารท้ังการพูด

และการเขียน  รูจักเลือกและใชรูปแบบการนํา  เสนอท่ีเหมาะสมกับเร่ืองและผูฟงอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  สามารถคนหาขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  ทําความเขาใจ  และประเมินขอมูล  จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  เพ่ือใชในการแกปญหา

ไดดวยตนเอง  และนําความรูท่ีได  รับไปใชประโยชนในสังคมเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการเมืองการ  ปกครองและการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตอไป 

8.เขาใจและรับรูบริบทของสังคมและสถานการบานเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบันอันสงผลตอยกเลิกรัฐธรรมนูญและมีการรางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

           ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ ปรัชญาของแนวคิดตาง ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญนิยม

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตลอดจนหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลัก

การแบงแยกอํานาจและการถวงดุลระหวางอํานาจ ระบบการควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ท้ังโครงสรางและเน้ือหาของ

รัฐธรรมนูญไทยท่ีเก่ียวกับองคกรฝายบริหาร นิติบัญญัติ และกระบวนการนิติบัญญัติ ระบบพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง

          History, evolution, definition and categories of constitution; philosophy and concepts attributing to

Constitutionalism; concepts relating to rights and freedom as well as constitutional safeguards of rights and

freedom; principles of democracy, legal states, rule of law, separation of power and check-and-balance;

prevention of unconstitutionality of law as supported by the Supremacy of Constitution; structure and contents

of Thai constitutions relating to executive and legislative agencies process as well as political party and election

systems



3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1  -   แนะนําสังเขป

รายวิชา    วัตถุประสงค

และขอบเขต    ของการ

ศึกษา    วิธีการศึกษา

และการวัดผลการศึกษา 

 -    ความ

สําคัญ  วิวัฒนาการ   ค

วามหมายของ

รัฐธรรมนูญ 

มีความรูในหลัก

การ  หลัก

เกณฑ  แนวคิดและ

ทฤษฎีทางกฎหมายตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

และอธิบายหลักการพื้น

ฐานที่สําคัญและนิติวิธี

ของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห

2. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

3. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศาสตราจารย 

ดร.สมคิด เลิศ

ไพฑูรย-

อาจารยพิเศษ

บรรยาย

จํานวน 4 ครั้ง 

2 -   ความหมาย

ตาง  ๆ   ของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

 -   ประเภทของ

รัฐธรรมนูญ 

 -   กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศาสตราจารย 

ดร.สมคิด เลิศ

ไพฑูรย-

อาจารยพิเศษ

บรรยาย

จํานวน 4 ครั้ง 

3 -   กําเนิดรัฐธรรมนูญ 

 -   การแกไข

เปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญ 

 -   การใชและการ

ตีความรัฐธรรมนูญ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศาสตราจารย 

ดร.สมคิด เลิศ

ไพฑูรย-

อาจารยพิเศษ

บรรยาย

จํานวน 4 ครั้ง 

4 -   ปรัชญาและแนว

ความคิดของระบบ

รัฐธรรมนูญนิยม 

 ( constitutionalism )  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศาสตราจารย 

ดร.สมคิด เลิศ

ไพฑูรย-

อาจารยพิเศษ

บรรยาย

จํานวน 4 ครั้ง 

5 -   หลักประชาธิปไตย 

 -   หลักนิติธรรม 

 -   หลักการแบงแยก

อํานาจและการถวง

ดุลอํานาจ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

6 -   หลักความเปน

กฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ 

 -   การควบคุมกฎหมาย

มิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  

7 -   หลักการสําคัญของ

รัฐธรรมนูญประเทศ

ตาง  ๆ    ที่

สําคัญ   เชน  ประเทศ

อังกฤษ  ,   สหรัฐอเมริก

า  ,   ฝรั่งเศส   และ

เยอรมัน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  

8 -   หลักการสําคัญของ

รัฐธรรมนูญประเทศ

ตาง  ๆ    ที่

สําคัญ   เชน  ประเทศ

อังกฤษ  ,   สหรัฐอเมริก

า  ,   ฝรั่งเศส   และ

เยอรมัน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  

9  -   ประวัติและหลักการ

รัฐธรรมนูญของไทย

ฉบับที่สําคัญ 

 ปญหาในการบังคับใช

รัฐธรรมนูญของไทย  

 ระบบพรรคการเมือง  

 ระบบการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย 

 เหตุการณในชีวิตประจํา

วัน

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  

10 -   ประวัติและหลักการ

รัฐธรรมนูญของไทย

ฉบับที่สําคัญ 

 ปญหาในการบังคับใช

รัฐธรรมนูญของไทย  

 ระบบพรรคการเมือง  

 ระบบการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย 

 เหตุการณในชีวิตประจํา

วัน

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายชัช วงศสิงห  

11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 - องคกรนิติบัญญัติ 

 - พรรคการเมือง 

 -สภานิติบัญญัติกับ

พรรคการเมือง 

 -ระบบการเลือกตั้ง

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

12 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 - องคกรนิติบัญญัติ 

 -   พรรคการเมือง 

 -สภานิติบัญญัติกับ

พรรคการเมือง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

 -ระบบการเลือกตั้ง 

 

13 - องคกรบริหาร 

 -ประมุขของรัฐ 

 -คณะรัฐมนตรี 

 องคกรตุลาการ 

 -ลักษณะขององคกรศาล

ตาง  ๆ  

 -ศาลรัฐธรรมนูญ 

 -ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

14 - องคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ 

 -ความสําคัญ  หลัก

การ  และรูปแบบในการ

ตรวจสอบ 

 การใชอํานาจรัฐ 

 -หลักจริยธรรมทางการ

เมือง 

 -แนวทางการปฏิรูป

การเมือง 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

15 องคกรบริหาร 

 -ประมุขของรัฐ 

 -คณะรัฐมนตรี 

 องคกรตุลาการ 

 องคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ  

 -ความสําคัญ  หลัก

การ  และรูปแบบในการ

ตรวจสอบ 

 การใชอํานาจรัฐ 

 -หลักจริยธรรมทางการ

เมือง 

 -แนวทางการปฏิรูป

การเมือง 

 วิเคราะหเหตุการณ

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,3.3,4.3 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 3.3 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

3 3.3 การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณจาก

นักศึกษา 

1-15 0 0 

4 5.1,5.4 การสอบกลางภาค 1-7 25 0 

5 2.2,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 8-15 75 3 

รวม 100.00 3.00



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

1.  

ชัช  วงศสิงห , กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง.--อุบลราชธานี:ศูนยหนังสือและตําราทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2555เอกสารประกอบการสอน นายสหรัฐ โนทะยะสมยศ   เช้ือไทย,  หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป  (   โครงการ

ตําราและเอกสารประกอบการสอน  คณะนิติศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  หยุด   แสงอุทัย,  คําอธิบายรัฐธรรมนูญท่ัวไป  

(เรือนแกวการพิมพ,  2526) วิษณุ   เครืองาม,  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (แสวงสุทธิการพิมพ,  2530) บวรศักด์ิ   อุวรรณโณ,  กฎหมาย

มหาชน   เลม  3   (สํานักพิมพนิติธรรม,  2537) บรรเจิด   สิงคะเนติ,  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาระรัฐธรรมนูญ   (สํานักพิมพวิญูชน,  

2544) วรพจน   วิศรุตพิชญ,   สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540 (สํานักพิมพวิญูชน,   2543)

สมคิด   เลิศไพฑูรย   และบรรเจิด  สิงคะเนติ,   เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไทย  ตามมาตรา   262 และมาตรา  264  (สํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ,  2543)เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

www.constitutionalcourt.or.th


