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แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มี
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๘ หมวด ดังน้ี 
หมวดที่ ๑ วไปข้อมูลทั่  
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
หมวดที่ ๘ การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
          LAW ๑๖๐๑   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืงช้ันสงู 
 

 

๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
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๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.นพดล ทัดระเบียบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา       
 
 

 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    ๒/๒๕๖๓ 
 

 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี  - 
 

 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี   - 
 

 

๘. สถานท่ีเรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด   ๕/๑๑/๒๕๖๒ 
 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
         เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญของระบบรัฐธรรมนูญ และสามารถน าไปเปรียบเทียบใน
ลักษณะวิเคราะห์และสงัเคราะห์กบัรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในต่างประเทศ  

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง    
         เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสงัคมปจัจุบัน 
 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา   
ประวัติความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สทิธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่

ส าคัญๆของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจรวมทั้งปรัชญาแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบ
รัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของการเลือกตั้งพรรคการเมือง และกฎหมาทีเ่กี่ยวข้อง โดยการเปรียบเทียบในลักษณะ
วิเคราะห์และสงัเคราะหก์ับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืงในต่างประเทศ 
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History, meaning and types of the Constitution, Constitutional organizations, personal rights and 
freedoms, major constitutional theories such as the separation of sovereign powers theory, the 
philosophy of concepts in the constitutional system, general principles of elections and political 
parties and related laws. By analogy analysis and synthesis with the Constitution and political 
institutions in foreign countries. 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
       จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์                                    ๖    ช่ัวโมง 
       จ านวนช่ัวโมงฝึกปฎิบัติการต่อสัปดาห์                               -    ช่ัวโมง 
       จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตัวเอง                                  ๖    ช่ัวโมง 
       จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสรมิในรายวิชา                                 -    ช่ัวโมง 
  

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
         ๖  ชม./สัปดาห์ 
 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกบัความรู้ หรือทกัษะทีร่ายวิชามุ่งหวังที่จะพฒันานักศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนทีจ่ะใช้ในรายวิชาเพื่อพฒันาความรู้ หรอืทักษะในข้อ  ๑  
 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แตล่ะด้านทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
                   -   การใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                    -   ยึดมั่นในหลักความเป็นชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และความสงบเรียบร้อย และศิลธรรมอัน
ดีของประชาชน  รวมทั้งจารีตประเพณ๊ 
      ๑.๒   วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                   -    สอดแทรกในการบรรยายที่มีเนื้อหาเช่ือมโยงถึง 
                   -    สอดแทรกในการสอนความรู้ในรายวิชาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์   
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      ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
                     -    ประเมินวุฒิภาวะจากผลการสอบรายวิชา และสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ / สารนพินธ์ 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ท่ีจะได้รับ 
                 - บทบาทของรัฐหลกันิติรัฐและการแบ่งแยกอ านาจ 
                 - แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ในประเทศต่างๆ 
                 - รูปแบบของรัฐ 
                 - ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญ 
                 - การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนญู 
                 - การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน สทิธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองของฝรั่งเศส 
                 - บทบาทและความหมายของพรรคการเมอืงและการเลอืกตั้งตามกฎหมายไทย 
                 - รัฐธรรมนญูเปรียบเทียบประเทศในภาคพื้นยุโรป อเมรกิันและเอเซียทีส่ าคัญ  
          ๒.๒   วิธีการสอน 
                    -   บรรยายสัปดาห์ละ ๖ ชม. 
                    -   การรายงานปัญหาพิเศษ รวมทั้งประชุมกลุ่มย่อยตามที่ก าหนดนัดหมาย 
       ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                   -   ประเมินจาก ผลการสอบข้อเขียนรายวิชาและผลการายงานปัญหาพิเศษ 
                   -   ประเมินจากการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
 

 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา        
                      -    มีโลกทัศน์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทย  และต่างประเทศ 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
                 -   บรรยายสัปดาห์ละ ๖ ชม. 
                 -   การรายงานปัญหาพิเศษ รวมท้ังประชุมกลุ่มย่อยตาท่ีก าหนด 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                -   ประเมินจาก ผลการสอบข้อเขียนรายวิชาและผลการรายงานปัญหาพิเศษ 
                -   ประเมินจากการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
 

 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
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                 -    มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
                 -    การท างานร่วมกบับุคลากรอื่น 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                -    การสัมมนากลุ่มย่อยตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 

             -   การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาตามระยะเวลาท่ีก  าหนด 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อท่ีใช้  
ผู้สอน 

    ๑ 
 
 

 

-ก าเนิดการปกครอง 
-ปัญหาการใช้อ านาจปกครอง 
-รัฐและบทบาทรัฐสมัยใหม ่

-ก าเนิดระบอบประชาธิปไตยและ
หลักนิตริัฐ 

 

๖ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

 
ดร.นพดล ทดัระเบียบ 

 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
              -   ใช้ระบบ Internet 
       ๕.๒   วิธีการสอน 
              -   การบรรยาย  
              -   การสมัมนากลุ่มย่อยตามระยะเวลาทีก่ าหนด      
 
       ๕.๓   วิธีการประเมิน 

                  -    การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาตามระยะเวลาท่ีก  าหนด 
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๒ -หลักการส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยและหลกันิติรัฐหรอื
หลักนิติธรรม 

-สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนญูสทิธิ
มนุษญชนและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองของฝัง่เศส 

๖ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

 
ดร.นพดล ทดัระเบียบ 

๓ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยไม่เข้าชั้นเรียน 

๔ -ระบอบประชาธิปไตยของอเมริกา 

-ระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศส 

-ระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ 

-เป้าหมายของระบอบ
ประชาธิปไตย 

๖ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

 
ดร.นพดล ทดัระเบียบ 

๕ -รัฐธรรมนูญกบัความสงูสุดของ
รัฐธรรมนูญ 
-การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

๖ -บรรยาย โดย 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจ
บดี ก้องเบญจภุช 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นนทชัย โมรา 

 

๖ -ประวัติวิวัฒนาการของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญไทย 

-อ านาจอธิปไตยและหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ 
-การจัดท ารัฐธรรมนูญโครงสร้าง
และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 

๖ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นนทชัย โมรา 
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๗ 
 

-ระบบเลอืกตั้งและกฎหมาย
เลือกตั้งของไทย 

-พรรคการเมืองและกฎหมาย
พรรคการเมืองของไทย 

๖ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นนทชัย โมรา 

 

๘ องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญไทย ๓ -บรรยาย 
-เอกสารประกอบค า
บรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายกับข้อเทจ็จริงและ
วิเคราะหห์าค าตอบตาม
แนวคิด ทฤษฎี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นนทชัย โมรา 

 

 สอบปลายภาค ๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นนทชัย โมรา 

 
* ระบุผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรอืการทดสอบ 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
     ค าอธิบาย กฎหมายรัฐธรรมนญูของ ศ.ดร.หยุด แสงอทุยั/ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม/ ศ.ดร.บุญศรี มีวงษ์อโุฆษ/รอง
ศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี/ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กจิบดี ก้องเบญจภุช/หลกักฎหมายมหาชน ศ.ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ/ศ.ดร.บรรเจิด สงิหเนติ 
 
 

๒. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
    รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    คดีตัวอย่างประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
            ใช้แบบประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ๑๒ ด้าน คือ เค้าโครงการสอน  การปฏิบัติตามเค้าโครงการสอน  
ความตรงต่อเวลา  การแต่งกาเหมาะสม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจ  ความชัดเจนของการอธิบายการใช้สื่อ
ประกอบการสอน  การมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน  การสรปุเนื้อหาทีส่อน  การบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีระดับการ
ประเมิน  ๔  ระดับคือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  และควรปรบัปรุง 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทีม่ีเนื้อหาทันสมัย  ผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค  การสอบประมวลความรู้  และการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินการใช้วิชาชิพใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุงค าอธิบายหลายวิชาใหส้อดคล้องกบัความก้าวหน้าทางวิชาการและสถานการณ์ของสงัคม  เน้นด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้วิชาชีพ  รวมทั้งการทนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมการบริการด้านวิชาการต่อ
ชุมชน  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    ด าเนินการทบทวนเนื้อหารายวิชา  และผลส าฤทธ์ิรายวิชา  โดยคณะกรรมการประจ าสาขาทุกรอบปีการศึกษา 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         การทบทวนและการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตามความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคม 

 
หมวดท่ี ๘ การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รูปแบบการบรูณาการเนื้อหารายวิชา 

-            - 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่............................................................. 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา) 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:………………………………………………………………………….. 
 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่......................................................... 
                      (ดร.นพดล ทัดระเบียบ)  
 


