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แผนการสอน 
 

ชื่อวชิา  777 121:กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3(3-0-6 ) 
777 121: Constitution Law and Political Institution 

 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ 
 
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ 
 อาจารย์อษัฎาวุธ วสนาท 
 อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ 
 อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ 

 
รายละเอียดวชิา 
 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องค์กร
ต่าง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยโดยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
ของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันการเมืองกับ
รัฐธรรมนูญ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ และการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ และหลักการพ้ืนฐานทางรัฐธรรมนูญที่สําคัญ ๆ  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง 
กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ  
 5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
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ระบบการเรียนการสอน 
 1. บรรยายหลักเกณฑ์ ทฤษฎี และแนวคิดทางรัฐธรรมนูญและเน้ือหาหาอื่นๆ ตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตรการสอน 
 2. วิเคราะห์กรณีศึกษาจากคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง 
 3. สอบเก็บคะแนนในชั้นเรียน รวม 20 คะแนน 
  
ตารางสอน  

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
หลกัเกณฑก์ารวัดผล 
 การสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียวโดยเป็นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนรวม 80 คะแนน 
 
เอกสารหนังสอื ตําราที่ใช้อ่านประกอบ 
 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมไดจ้ากตําราหนังสือบทความทางวิชาการคําพิพากษาของ
ศาลรวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งซึ่งผู้รู้หลายท่านได้เขียนและนําเสนอเป็นผลงานทางวิชาการดังที่ไดอ้้างอิงไว้
บางส่วนในบรรณานุกรมท้ายเอกสารนี ้
 1. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์คร้ังที่ 8 . โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2557 
 2.ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 3. สํานักพิมพ์วิญญูชน. 2557 
 3. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย. 
พิมพ์ครั้งที่ 7. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2557 
 4. บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. พิมพ์คร้ังที่ 
3. สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2552. 

5. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี. พิมพ์ครั้งที่ 1. สํานักพิมพ์นิติ
ธรรม, 2538. 

6. ไพโรจน์ ชัยนาม. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับระบอบการปกครอง
ของไทย. พ.ศ.2515. 

7. วรเจตน์ ภาคีรัตน์.คําสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. โครงการตํารา
และเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. 

8. วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์คร้ังที่ 3. สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2530. 
9. สมยศ เชื้อไทย. คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เรือนแก้วการพิมพ์, 2535. 
10. หยุด แสงอุทัย. หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป. พิมพ์ครั้งท่ี 9. สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2538. 
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11.ณัฐกร วิทิตานนท์. หลักรัฐธรรมนูญเบ้ืองต้น. พิมพ์คร้ังที่ 3. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557 

12. Norman Dorsen.ComparativeConstitutionalism : Cases and Materials. West : 
Thomson Reuters, 2010. 
 
บทความวารสาร 
 

1. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์. “ใครควรเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ข้อโต้แย้งทางวิชาการระหว่างคารล์  
ชมิตต์ และฮันส์ เคลเซ่น.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 42.ฉบับที่ 2.(มิถุนายน 2556).  

2. นันทวัฒน์บรมานันท์. “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ.”วารสารกฎหมาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปีที่ 19.ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542). 

3. สมคิด เลิศไพฑูรย์. “หลักความเสมอภาค.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 30. ฉบับที่ 2. (มิถุนายน  
พ.ศ.2543). 

4. สมยศ เชื้อไทย. “รัฐ : ปัญหาเก่ียวกับข้อความคิดและสาระสําคัญ.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่  
15. ฉบับท่ี 3. (พ.ศ.2528). 

5. สมยศ เชื้อไทย และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. “รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย : ความหมายและ 
ความสัมพันธ์.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 13. ฉบับที่ 3. (พ.ศ.2526). 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.“หลักความเสมอภาค.” http://www.pub- 
law.net/publaw/view.aspx?id=657&Page=2 

2. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.“อํานาจก่อตั้งระบอบและองค์กรทางการเมือง :อํานาจในการตรา 
รัฐธรรมนูญ.”http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/อํานาจก่อตั้งระบอบและองค์กรทางการเมือง_:_
อํานาจในการตรารัฐธรรมนูญ,. 

3. Report on Constitutional Amendment  
469/2008.www.venice.coe.int/docs/.../CDL-AD(2010)001-e.pdf,. 
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แผนการสอน 

 
ครั้งที/่วันที ่ หัวข้อการสอน จํานวน

ชม. 
วิธกีารสอน 

1 
 

1. อธิบายเน้ือหารายวิชา วัตถุประสงค ์วิธีการเรียน
การสอน การวัดผล และภาพรวมรายวิชา 

3 บรรยาย 

2-3 
 

บทที่ 1  ประวั ติการปกครองและวิวัฒนาการ
รัฐธรรมนูญ  
           1.1 ประวัติการปกครองและวิวัฒนาการ
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ  
 1.2 ประวัติการปกครองและวิวัฒนาการ
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย   

6 บรรยาย 

4 
 

บทที่ 2  รัฐและระบอบการปกครอง  
 2.1 รัฐสมัยใหม่  
 2.2 ระบอบการปกครอง 
              2.2.1 ระบอบประชาธิปไตย  
    2.2.2 ระบอบสังคมนิยม  
    2.2.3 ระบอบการปกครองอื่นๆ 

3 บรรยาย 

5 
 

บทที่ 3  รัฐธรรมนูญ และทฤษฎีว่าด้วยอํานาจการ
เกิดขึ้นและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
 3.1 รัฐธรรมนูญ  
    3 .2 .1  ความหมายและประเภทของ
รัฐธรรมนูญ  
    3.2.2 การจัดทํารัฐธรรมนูญ  
 3.2 ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจการเกิดข้ึนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
    3.2.1 อํานาจก่อตั้งรัฐธรรมนูญ  
    3.1.2 อํานาจที่รัฐธรรมนูญก่อตั้งข้ึน  
    3.2.3 อํานาจเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
              3.2.4 ความแตกต่างระหว่างอํานาจแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและอํานาจก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
ดั้งเดิม  
     3.2.5 การจัดลําดับชั้นของอํานาจการ
เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

3 บรรยาย 
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6-8 
  

บทที่ 4  รัฐธรรมนูญนิยม  
 4.1 ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยม 
          4.2 หลักประชาธิปไตย  
   4.2.1 อํานาจอธิปไตย   
   4.2.2 แนวความคิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชน 
 4.2.3 หลักความเสมอภาค  
         4.3 หลักนิติรัฐ  
 4.3.1พัฒนาการและความหมายของหลักนิติรัฐ 
 4.3.2 องค์ประกอบของหลักนิติรัฐ   

9 บรรยาย 
กรณีศึกษา 

9 
 

บทที่  5  รั ฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
 5.1 พรรคการเมือง  
   5.1.1 ข้อความคิดว่าด้วยพรรคการเมือง  
   5.1.2 ระบบพรรคการเมืองในปัจจุบัน 
   5.1.3 ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
การเมือง  
 5.2 การเลือกตั้ง 
    5.2.1 แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของ
การเลือกตั้ง  
    5.2.2 หลักการพ้ืนฐานในการเลือกตั้ง  
    5.2.3 ระบบการเลือกตั้ง   

3 บรรยาย 

10 
 

บทที่ 6  รัฐสภาและการตรากฎหมาย  
 6.1 รัฐสภาและกระบวนการตรากฎหมาย  
   6.1.2 อํานาจและภารกิจของรัฐสภา  
   6.1.3 ระบบรัฐสภา 
 6.2 กระบวนการตรากฎหมาย 
   6.2.1 กระบวนการตรากฎหมายธรรมดา 
            6.2.2 กระบวนการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ  

3 บรรยาย 

11 
 

บทที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ  
 7.1 ข้อความคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน 

3 บรรยาย 
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 7.2 ประเภทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน   

12-14 
 

บทที่ 7  การควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 7.1 ข้อความคิดว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  
   7.1.1 แนวความคิดการควบคุมตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  
   7.1.2 ลักษณะขององค์กรควบคุมตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  
 7.2 กลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐโดยองค์กรต่างๆ  
   7.2.1 โดยรัฐสภา  
   7.2.2 โดยศาล  
   7.2.3 โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

9 บรรยาย 
กรณีศึกษา 

15 
 

บทที่9 การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ       
 

3 บรรยาย 
กรณีศึกษา 

 


