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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PPA๑๑๐๖ รายวิชา สถาบันการเมอืงและรฐัธรรมนญู (Political Institutions and Constitutions) 
แขนงวิชาการบริหารภาครฐัและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   PPA๑๑๐๖ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institutions and Constitutions) 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (Political Institutions and Constitutions) 

 
๒.  จำนวนหน่วยกติ        ๓(๓-๐-๖)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาแกน 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา     รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ ศศิธรเสาวภา 
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ ศศิธรเสาวภา    
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สำนักงานคณบด ีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 
     / E – Mail : Nipon.sa@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ช้ันปีที ่๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่ม ี   
 
๙.  สถานที่เรียน     คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที ่๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ      
กับการปกครองและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆตามระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรภีาพของ
บุคคลและหลักการสำคัญต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทย และลักษณะของการปกครองของไทยก่อนมีรัฐธรรมนูญ
โดยสังเขป 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของสังคมไปตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
   (ภาษาไทย) วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญชนิดต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ กำเนิดหรอืการสถาปนารัฐธรรมนูญ 
อำนาจอธิปไตยและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาลต่าง ๆ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนั้นยังจะศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของการปกครองของไทยก่อนมี
รัฐธรรมนูญโดยสังเขป และองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของไทย ความเก่ียวพันระหว่างสถาบันทางการเมือง และการ
ปกครองท้องถิ่น 
  (ภาษาอั งกฤษ) Objectives of the constitutional laws, various types of constitution, origin or establishment of 
constitution, sovereignty and democracy, divisions of power and features of various government, supremacy of the 
constitution, personal rights and liberty, including the brief studies on general nature of the Thai government precedent 
to constitution, government body by the Constitution of the Kingdom, interrelation between political institution and the 
local government. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ ตามความตอ้งการของ
นักศกึษาเฉพาะราย  

ไม่ม ี 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓  
PPA๑๑๐๖ รายวิชา สถาบันการเมอืงและรัฐธรรมนูญ (Political Institutions and Constitutions) แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง สำนกังานคณบดี ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๒ – ๑๖๐๑๒๗๗ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) Nipon.sa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line).- 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).- 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถคิดวิเคราะห์และตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมี
วิจารณญาณมีการไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียจากการกระทำนั้นๆทัง้ต่อตนเองและสังคมมคีวามรับผดิชอบต่อบทบาท
และหนา้ที่ของตนเองและรับผิดชอบในพนัธะหนา้ที่ต่อผูอ้ื่นกระทำการใดๆโดยคำนงึถึงประโยชน์ตอ่สาธารณะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษา 
 (๒)  
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  จัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยมุ่งเนน้การพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกของผู้เรยีน ใหส้ามารถนำหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาปรบัใช้ในการเรียนและการปฏิบตัิตนโดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการ
รับผดิชอบต่อหน้าที่และความซื่อสัตย์สุจรติในการเรียนและการทำงานร่วมกนัผู้อื่น 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีนในประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับมติิดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะในระดบัท้องถิ่นประเมนิจากการตอบข้อสอบและการนำเสนอ
ผลงานของนักศึกษาในมิติทีส่ะท้อนถงึทัศนคติเก่ียวกับความสุจรติและความรับผดิชอบตอ่สาธารณะในกระบวนการ
ปกครองท้องถิ่น ตลอดจนการประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเพียรพยายามและ
ความเอาใจใสใ่นการทำงานอย่างเตม็ความสามารถ 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูใ้นหลักการความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืงความหมายของการ
เป็นรัฐความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันทางการเมอืงที่มอียูใ่นรฐัธรรมนูญของประเทศไทยและตา่งประเทศตลอดจน
รูปแบบการปกครองของไทยในอดตีและปัจจุบนั 
 (๒)  
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 (๓) 
 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายอภิปรายการทำงานกลุม่การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้
คน้ควา้หาบทความข้อมูลที่เกีย่วข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนออันเนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มุง่วัดประเมินความรูค้วามเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายควบคู่ไปกับการประเมินทักษะความสามารถในการนำความรูเ้ชิงหลกัการและทฤษฎีมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ รวมตลอดจนการประเมนิผลการศึกษาค้นควา้และนำเสนอผลการศึกษาตามที่
มอบหมายภายใต้กระบวนการเรียนรู้ 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)   
  (๒)  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบสามารถเช่ือมโยงประเด็นปัญหาตา่งได้อย่างเปน็ระบบ 
 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยายอภิปรายการทำงานกลุม่การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้

คน้ควา้หาบทความข้อมูลที่เกีย่วข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนออันเนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การประเมินผลการเรยีนรูจ้ากผลงานทีส่ะทอ้นถงึความสามารถในการนำองค์ความรูม้าปรับ

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ อธิบาย และตอบโจทย์การเรียนรูใ้นช้ันเรยีน ประเมนิผลการเรียนรูจ้ากการทดสอบ เพื่อ
ชีว้ัดความสามารถในการคิดวเิคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมืองและรฐัธรรมนูญ ไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการสังเกตการณ์การนำเสนอผลงานและการแสดงความคดิเห็นของนักศึกษาในช้ัน
เรียน เพื่อชีว้ัดความเข้าใจในการจับประเด็นคำถาม การนำเสนอความคดิอย่างชัดเจน ตลอดจนความมีไหวพรบิ
ปฏิภาณในการตอบคำถาม และการประเมินผลการศึกษาคน้ควา้เป็น 

  
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอความคดิเห็น สามารถรับฟังความคดิเห็นที่แตกตา่ง สามารถสรา้งความเขา้ใจทีส่อดคลอ้งตรงกันและหา
ข้อสรุปร่วมภายในกลุ่ม พัฒนาความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้
อย่างราบรื่น มีความรับผดิชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน และร่วมกันแกป้ัญหาให้ลลุ่วงได ้พัฒนาทักษะในการ
แสดงภาวะความเป็นผู้นำในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ และสามารถแสดงบทบาทในฐานะผู้ตามเพื่อร่วมกันขับเคลือ่น
งานในความรับผดิชอบร่วมกันไดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  (๒)   
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 (๓)   
 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การจัดกจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อสรา้งกระบวนการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม โดยการมอบหมายงานใหน้ักศึกษา
รับผดิชอบร่วมกันในการทำโครงงานการศึกษาค้นควา้ในโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย มุง่เน้นกจิกรรมที่ก่อให้เกดิการ
พัฒนาสัมพนัธภาพกับเพื่อนในกลุ่ม การฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็น และโต้แยง้
ถกเถียงอย่างมีเหตุมีผล การแสวงหาขอ้สรุปร่วมกัน รวมทัง้การฝกึความเป็นผู้นำและผูต้ามในการดำเนินงานที่
รับผดิชอบร่วมกันและสามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกันได้ 
 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินพฤติกรรมในการทำกิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียนเพื่อชีว้ัดทักษะในการทำงานร่วมกันและ
ความสัมพนัธ์ภายในกลุม่ โดยผู้สอนมีการตดิตามกระบวนการทำงานของแตล่ะกลุม่อยา่งสม่ำเสมอ การประเมินผล
งานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อชี้วดัทักษะความสามารถในการจัดการภารกจิ การจัดแบ่งความ
รับผดิชอบและการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการค้นควา้หาข้อมูลเก่ียวกับเนือ้หาที่เรยีนรูใ้น
ช้ันและการค้นควา้เพิ่มเติมตามความสนใจของนักศึกษา พฒันาความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ฐานทางสถติใิน
การประมวลผล การแปลความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มูล พัฒนาความสามารถในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมลู
และผลการศึกษาค้นควา้แก่เพื่อนร่วมชัน้เรียน โดยอาศยัสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  จัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งให้ผูเ้รียนฝึกฝนทักษะการวเิคราะห์ประเด็นการเรียนรู ้การสืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งคน้ควา้ที่หลากหลาย โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ โดยเฉพาะข้อมลูความรู้
เก่ียวกับสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนญู มุง่เน้นการศกึษาคน้คว้าข้อมูลเพือ่นำมาประมวลผลวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่ปรากฏในสภาพความเป็นจริง ตลอดจนส่งเสรมิให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สืบค้นข้อมลู การวเิคราะห์การนำเสนอข้อมลูอย่างเปน็ระบบ 
 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินผลการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองของนักศกึษา การประเมินผลการจัดทำรายงาน เพื่อชี้วัด
ทักษะความสามารถในการค้นควา้ข้อมลู การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม การประเมินความสามารถในการวเิคราะห ์อภิปราย และสือ่สารนำเสนอผลการศึกษาค้นควา้ตลอดจน
การจัดทำสือ่เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายให้ผูฟ้ังเข้าใจได้งา่ย 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
PPA๑๑๐๖ รายวิชา สถาบันการเมอืงและรัฐธรรมนูญ (Political Institutions and Constitutions) แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

๖. ด้านอื่นๆ 

 - 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ อธิบายขอบข่ายรายวชิาและ 

ภาพรวมเนื้อหาการเรียน ชี้แจงแนวทาง

การสอนและประเมินผล 

๓ แนะนำเค้า 

โครงรายวชิา(Course 

Syllabus) 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๒ บริบทการปกครอง การก่อตัวของ
สถาบันทางสังคม สถาบันทาง
การเมืองและกำเนิดการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปและ
อเมริกา 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การถามตอบ 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๓ หลักการประชาธิปไตย: แนวคิดเร่ือง

อำนาจอธิปไตย หลักการท่ัวไปของ

รัฐธรรมนูญและการแบ่งแยกอำนาจ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การถามตอบ 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๔ หลักการประชาธิปไตย(ต่อ):แนวคิด

เร่ืองอำนาจอธิปไตย หลักการท่ัวไปของ

รัฐธรรมนูญและการแบ่งแยกอำนาจ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การถามตอบ 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๕ ก า ร ส ถ า ป น า รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ

รัฐธรรมนูญลักษณะต่างๆ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

การถามตอบ 

๖ หลักนิตริัฐ (Rule of Law)  หลักนิติ
ธรรม(Jurisprudence) หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 
 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การถามตอบ 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๗ บ่อเกิดแห่งสิทธิประเภทของสิทธิ
เสรีภาพสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง 
 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การถามตอบ 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๘ สอบกลางภาค    

๙ รัฐ รูปของรัฐ และหนา้ที่ของรัฐ  

รัฐบาลและรูปของรัฐบาลชนิดต่างๆท่ี

เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกอำนาจ เช่น 

แบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดี แบบกึ่ง

ประธานาธิบดี-กึ่งรัฐสภา 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๐ ลักษณะของการปกครองของไทยก่อนมี

รัฐธรรมนูญ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๑ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและ

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๒ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและ

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน(ต่อ) 

๓ บรรยายแจกเอกสาร 

บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๓ หน้าท่ี ความสำคัญและความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย: รัฐสภากับรัฐบาล 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
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จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

๑๔ หน้าท่ี ความสำคัญและความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย: รัฐบาลและกษัตริย์ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๕ หน้าท่ี ความสำคัญและความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย: ตุลาการ และ องค์กร

อสิระต่างๆ 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๖ สาระสำคั ญ ของ รัฐธรรมนูญ แห่ ง

ราชอาณาจักรไทยเปรียบเทียบ และการ

ปกครองท้องถิ่น 

 

๓ บรรยายแจกเอกสารประกอบการเรียน

ใชโ้ปรแกรมนำเสนอ power point 

ประกอบการอธิบาย 

การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการอภิปราย 

ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๒, ๒.๑- 
๒.๒, ๓.๑ -๓.๓ 

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

๕,๑๒ 

๘ 

๑๕ 

๑๐% 

๓๐% 

๓๐% 

๑.๒, ๓.๒, 
๔.๑-๔.๓, 
๕.๑, ๕.๓ 

การนำเสนอรายงานการทำงานเป็นกลุม่ การสง่งาน

ตามที่มอบหมาย 

๑๖ ๒๐% 

๑.๑ – ๑.๓, 
๓.๑ 

การเขา้ชั้นเรยีน 

การตอบคำถามอภิปรายและการมีส่วนร่วมแสดง

ความคดิเห็นในช้ัน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๑๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
วรเจตน์ ภาครีัตน์. คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน.โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนติิศาสตร์ ,

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2550. 

พฤทธิสาณ ชุมพลและ ดวงพร มาจำเนียร.รัฐธรรมนูญและการปกครองรวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย,2534.  

เสน่ห ์จามรกิ.ชุดศึกษาวิจัย การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ.สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. 

พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภยั.ทฤษฎีการเมืองยุคใหม.่นนทบุร:ีมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, 2536 . 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
เดือน บุญนาค และไพโรจน ์ชัยนาม.ระบอบเผด็จการตามรฐัธรรมนูญ.พระนคร: อักษรนติิ,2480. 

เกรยีงไกร  เจริญธนาวัฒน.์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2549. 

หยุด  แสงอุทยั . คำบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. กรุงเทพ ฯ :  คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2534. 

หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ส.2511 และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2515 ว่าด้วย พระมหากษัตรยิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ,2551. 

มนตร ี รูปสุวรรณ. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู. กรุงเทพ ฯ : วิญญูชน. 2542. 

กระมล  ทองธรรมชาต.ิ ความรูเ้รื่องรัฐธรรมนูญของไทย. กรุงเทพ ฯ:  บรรณกจิ. 2518. 

วิษณุ  เครอืงาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพ ฯ: แสวงสทุธิการพิมพ์. 2530. 

ไพโรจน์  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตา่งประเทศ กับ ระบอบการปกครองของไทย.กรุงเทพ ฯ: คณะ

รัฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 2515. 

ไพโรจน์ ชัยนาม สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 กรุงเทพฯ: คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2524. 

ปิยะบุตร แสงกนกกุล,“กษัตริย์ศึกษาในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, วารสารฟ้าเดยีวกัน, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556, 

หน้า 90-107.  

ปิยะบุตร แสงกนกกุล ,“การสรา้งคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตรยิ์นยิม”, วารสารฟ้าเดยีวกัน, ปีที ่11 

ฉบับที่ 1 มกราคม 2556, หนา้ 14-29.  

ณัฐพล ใจจรงิ, "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วยอำนาจของ "รัฎฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฏหมายรัฐธรรมนูญ (2475-

2500) , ศลิปวัฒนธรรม ป ี28, ฉบับที่ 3 (ม.ค.2550)  

เอกสารอ่านประกอบอืน่ๆนอกจากนี้ จะแจ้งเพิม่เติมในช้ันเรยีน 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
        www.constitution.org/constitutionalism.htm 

 www.pub-law.net 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
PPA๑๑๐๖ รายวิชา สถาบันการเมอืงและรัฐธรรมนูญ (Political Institutions and Constitutions) แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

         

 

 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

  ๑.การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 
  ๒.แบบประเมินผู้สอน 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

  ๑. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนจากนักศึกษา  
   ๒. จัดให้มีการทวนสอบหรอืสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

  ๑.การประมวลความคิดของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบโดย
คณะกรรมการประจำหลักสูตร สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
  ๒.ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหมาะสมกับนักศึกษารุ่น
ต่อไป 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)กับข้อสอบ รายงาน และ
การให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 นำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจาก
การประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไปอกีทัง้ยังนำข้อคดิเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหา 
บทเรียน ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา  PPA๑๑๐๖  

ชื่อรายวิชา  

สถาบันการเมอืงและรัฐธรรมนูญ 

(Political Institutions and Constitutions) 
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