
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแกน คณะสังคมศาสตร ภาควิชานิติศาสตร  

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
       ๔๐๘ ๒๐๘  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
                      (Constitutional Law and Political Institution) 

๒. จำนวนหนวยกิต 
       ๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร                                               

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยกิตติทร สุดประเสริฐ 
       อาจารยผูสอน: อาจารยกิตติทร สุดประเสริฐ 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕    /   ภาคปกติ ชั้นปท่ี ๒  

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
       ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
       ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
       ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
(๑) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยโดยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับ

รัฐธรรมนูญของตางประเทศ สถาบันทางการเมือง ความเก่ียวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ 
(๒) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ และการจัดทำรัฐธรรมนูญ 

และหลักการพ้ืนฐานทางรัฐธรรมนูญท่ีสำคัญ ๆ 
(๓) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติ

บัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 



(๔) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจระบบการควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 
(๕) เพื่อใหมีความเขาใจ สามารถวิเคราะหและอธิบายปญหา รวมทั้งประยุกตความรูตาม ๒.๑) ใหเหมาะสมกับการ

แกปญหา 
 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาองคความรูใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาประวัติศาสตร ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย 
องคกรตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ สถาบันทางการเมือง ความ
เก่ียวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๔๘ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ไมมีการฝกปฏิบัติ / 
งานภาคสนาม / การ
ฝกงาน 

ใหนิสิตไดคนควาขอมูล
เพ่ิมเติม 

สอนเสริมตามความตองการของ
นิสิต 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
         อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี
ตองการ) 

       
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 

  



      ๑.๒ วิธีการสอน 
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมือง 
(๒) เนนการตรงตอเวลาท้ังการเขาชั้นเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
(๓) เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นและถกปญหากันในประเด็นท่ีสอน 

      ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
(๒) การทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 
(๓) พฤติกรรมในการแสดงออกในชั้นเรียน เชน การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 

(๑) มีความรูความเขาใจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยโดยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของ
ตางประเทศ สถาบันทางการเมือง ความเก่ียวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ 

(๒) มีความรูความเขาใจประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ และการจัดทำรัฐธรรมนูญ และ
หลักการพ้ืนฐานทางรัฐธรรมนูญท่ีสำคัญ ๆ 

(๓) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ
เสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

(๔) มีความรูความเขาใจระบบการควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 

      ๒.๒ วิธีการสอน 
(๑) บรรยายหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนญู และเนื้อหาอื่นๆ ตามที่กำหนดใน

หลักสูตร 
(๒) วิเคราะหกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลท่ีเก่ียวของ   
(๓) นิสิตในแตละกลุมตองวิเคราะหกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย โดยนำเอาหลักและทฤษฎีกฎหมายที่ศึกษามา

ประยุกตใช พรอมท้ังนำเสนอถึงผลการวิเคราะห 

      ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การมีสวนรวมในชั้นเรียน  
(๒) การนำเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๓) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา              
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(๑) ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณและอยางเปนธรรม 
(๒) ความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและการแกไขปญหาได 
(๓) ความสามารถในการประยุกตความรูและทักษะกับการแกปญหาทางกฎหมายไดอยางสรางสรรคและ

เหมาะสม 
๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) การบรรยายท่ีสงเสริมใหคิดอยางเปนระบบ 
(๒) การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 



(๓) การถามคำถามในชั้นเรียนท่ีเนนใหคิดวิเคราะห ตอยอดจากสิ่งท่ีไดศึกษา 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การถามตอบในหองเรียน 
(๒) การนำเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
(๓) การออกขอสอบท่ีมีการวิเคราะหและการนำไปใชในการแกปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(๑) การสื่อสารกับบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณท้ังในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
(๒) ภาวะความเปนผูนำและการเปนผูรวมงานท่ีดี 
(๓) ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและในชีวิตประจำวัน 

๔.๒ วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายท่ีเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นและถกปญหาเก่ียวกับประเด็นท่ีสอน 
(๒) การมอบหมายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
(๒) พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาในชั้นเรียน 
(๓) การนำเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(๑) ทักษะในการใชเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันท่ีจำเปนตอการทำงานและสื่อสาร เชน การใช
อีเมล การสืบคนขอมูล   

(๒) ความสามารถในการส่ือสารและการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟงและการเขียน โดยเลือกใช
อยางเหมาะสม  

๕.๒ วิธีการสอน 
จัดการบรรยายท่ีสงเสริมใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
การใชสื่อเทคโนยีสารสนเทศผานชองทางตาง ๆ ในการติดตอสื่อสาร การคนควาขอมูล และการนำสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 
  



หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน     

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 
 

๑ อธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค วิธีการ
เรียนการสอน การวัดผล และภาพรวมรายวิชา 

 ๓ บรรยายและอภิปรายในชัน้เรียน อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๒-๓ ประวัติการปกครองและวิวัฒนาการ
รัฐธรรมนูญ  
๑. ประว ัต ิการปกครองและว ิว ัฒนาการ

รัฐธรรมนูญของตางประเทศ  
๒. ประว ัต ิการปกครองและว ิว ัฒนาการ

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย        
 

๖ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๔ รัฐและระบอบการปกครอง  
๑. รัฐสมัยใหม  
๒. ระบอบการปกครอง 

- ระบอบประชาธิปไตย  
- ระบอบสังคมนิยม  
- ระบอบการปกครองอ่ืน ๆ 

  

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๕ รัฐธรรมนูญ และทฤษฎีวาดวยอำนาจการ
เกิดข้ึนและการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญ  

- ความหมายและประเภทของ
รัฐธรรมนูญ  

- การจัดทำรัฐธรรมนูญ  
๒. ทฤษฎีวาดวยอำนาจการเกิดขึ้นและการ

แกไขเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญ  
- อำนาจกอตั้งรัฐธรรมนูญ  
- อำนาจท่ีรัฐธรรมนูญกอตั้งข้ึน  
- อำนาจเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
- ความแตกตางระหวางอำนาจแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและอำนาจกอตั้ง
รัฐธรรมนูญดั้งเดิม  

- การจัดลำดับชั้นของอำนาจการเกิดข้ึน
และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 



๖-๘ รัฐธรรมนูญนิยม  
๑. ขอความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญนิยม 
๒. หลักประชาธิปไตย  

- อำนาจอธิปไตย   
- แนวความคิดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

ของประชาชน 
- หลักความเสมอภาค  

๓. หลักนิติรัฐ  
- พัฒนาการและความหมายของหลักนิติรัฐ 
- องคประกอบของหลักนิติรัฐ 

๙ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๙ รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
๑.  พรรคการเมือง  

- ขอความคิดวาดวยพรรคการเมือง  
- ระบบพรรคการเมืองในปจจุบัน 
- ความเปนประชาธิปไตยในพรรค

การเมือง  
๒.  การเลือกตั้ง 

- แนวความคิดและวัตถุประสงคของการ
เลือกตั้ง  

- หลักการพ้ืนฐานในการเลือกตั้ง  
- ระบบการเลือกตั้ง  

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๐ รัฐสภาและการตรากฎหมาย  
๑. รัฐสภาและกระบวนการตรากฎหมาย  

- อำนาจและภารกิจของรัฐสภา  
- ระบบรัฐสภา 

๒. กระบวนการตรากฎหมาย 
- กระบวนการตรากฎหมายธรรมดา 
- กระบวนการตรากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ 

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๑ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ  
๑. ขอความคิดวาดวยการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน 
๒. ประเภทของการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชน   

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๒-๑๔ การควบคุมตรวจสอบการใชอำนาจรฐั  
๑. ขอความคิดวาดวยการควบคุมตรวจสอบ

การใชอำนาจรัฐ  

๙ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 



- แนวความคิดการควบคุมตรวจสอบการ
ใชอำนาจรัฐ  

- ลักษณะขององคกรควบคุมตรวจสอบ
การใชอำนาจรัฐ  

๒. กลไกการควบคุมตรวจสอบการใชอำนาจ
รัฐโดยองคกรตาง ๆ  
- โดยรัฐสภา  
- โดยศาล  
- โดยองคกรตามรฐัธรรมนูญ  

๑๕ การควบคุมตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ 

๓ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 

วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๖ สอบปลายภาค     
 
หมายเหตุ   แผนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ พฤติกรรมการเรียนรู / การมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 

๒ การวิเคราะหกรณีศึกษา ฝกทำโจทย ตลอดภาคการศึกษา - 

๓ สอบปลายภาค ๑๖ ๑๐๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑. บุญศรี มีวงศอุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพครั้งที่ ๑๐, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๓). 

๒. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพครั้งที่ ๒, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา ๒๕๕๔). 
 
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

๑. ชาญชัย แสวงศักด์ิ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ (พิมพครั้งที่ ๖, สำนักพิมพ
วิญูชน ๒๕๖๐) 

๓. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย (พิมพครั้งที่ ๑๐, 
สำนักพิมพวิญูชน ๒๕๖๓). 



๔. บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (พิมพครั้งที่ ๖, สำนักพิมพวิญู
ชน ๒๕๖๒). 

๕. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม ๓ ท่ีมาและนิติวิธี (พิมพครั้งท่ี ๑, สำนักพิมพนิติธรรม ๒๕๓๘). 
๗. วรเจตน ภาคีรัตน, คำสอนวาดวยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (พิมพครั ้งที ่ ๒, โครงการตำราและเอกสาร

ประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๗). 
๘. วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพครั้งท่ี ๓, สำนักพิมพนิติบรรณการ ๒๕๓๐). 
๓. ปยบุตร แสงกนกกุล, รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตรขอความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผาน (สำนักพิมพฟา

เดียวกัน, ๒๕๖๒) 
 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
๑. ตอพงศ กิตติยานุพงศ. “ใครควรเปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญ ขอโตแยงทางวิชาการระหวางคารล ชมิตต และฮันส เคล

เซน.” วารสารนิติศาสตร. ปท่ี ๔๒. ฉบับท่ี ๒. (มิถุนายน ๒๕๕๖).  

๒. นันท วัฒนบรมานันท. “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ.”วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปท่ี ๑๙. ฉบับท่ี ๑. (มกราคม ๒๕๔๒). 

๓. สมคิด เลิศไพฑูรย. “หลักความเสมอภาค.” วารสารนิติศาสตร. ปท่ี ๓๐. ฉบับท่ี ๒. (มิถุนายน ๒๕๔๓). 

๔. สมยศ เชื้อไทย. “รัฐ : ปญหาเก่ียวกับขอความคิดและสาระสำคัญ.” วารสารนิติศาสตร. ปท่ี ๑๕. ฉบับท่ี ๓. 

(๒๕๒๘). 

๕. สมยศ เชื้อไทย และ วรพจน วิศรุตพิชญ. “รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย : ความหมายและความสัมพันธ.” วารสาร

นิติศาสตร. ปท่ี ๑๓. ฉบับท่ี ๓. (๒๕๒๖). 

 ๖ . Norman Dorsen, Comparative Constitutionalism: Cases and Materials (West : Thomson Reuters 
๒๐๑๐). 

 ๗. ไพโรจน ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย (โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒๕๑๕). 

 ๘. สมยศ เชื้อไทย, คำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (พิมพครั้งท่ี ๒, โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ  ๒๕๓๕). 
 ๙. หยุด แสงอุทัย, หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไป  (พิมพครั้งท่ี ๙, สำนักพิมพวิญูชน ๒๕๓๘). 
 

๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซต 
๑. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน.“หลักความเสมอภาค.” 

http://www.publiclaw.net/publaw/view.aspx?id=657&Page=2 

๒. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.“อำนาจกอตั้งระบอบและองคกรทางการเมือง :อำนาจในการตรารัฐธรรมนูญ.”  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title =อำนาจกอตั้งระบอบและองคกรทางการเมือง_%3A_อำนาจในการตรา

รัฐธรรมนูญ 

 

 
 
 
 

http://www.publiclaw.net/publaw/view.aspx?id=657&Page=2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%3A_%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%3A_%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D


หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดโดยภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร วิทยาเขตขอนแกน ไดให
นิสิตเขาประเมินผลการเรียนการสอนของภาควิชานิติศาสตร โดยการนาแนวคิดและความคิดเห็นจากนิสิตไดดังนี้ 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากพฤติกรรมผูเรียน 
- ผลการสอบประเมินผลการเรียนรู 
- การประเมินผลผูสอนโดยนิสิต 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒. จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบยอย  
- การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ ๓. และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔. 

 


