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Objective

เพ่ือให้นกัศกึษาได้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการฟัง พดู อ่าน 
เขียน

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัภาษาองักฤษ
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์

เพ่ือนกัศกึษาได้ทราบถึงกระบวนการอ่านเอกสารวิชาการเก่ียวกบั
รัฐประศาสนศาสตร์

เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้เรียนมาน ามาใช้ใน
กระบวนการศกึษาและการท างานได้เป็นอย่างดี



ค าอธิบายรายวชิา

• พฒันาความสามารถการใช้ทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดบัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
จากภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์1



การวดัและประเมินผล

• การวดัผลระหวา่งภาคเรียน ร้อยละ 70
– จิตพิสยั 10 คะแนน

• -การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา 5 คะแนน
• - การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5 คะแนน

– การสอบพดู (เด่ียว) 10 คะแนน
• การคน้ควา้แบบกลุ่มเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 10 คะแนน
• สอบเกบ็คะแนน 10 คะแนน

– การทดสอบกลางภาค 30 คะแนน

• การวดัผลปลายภาคเรียน ร้อยละ 30



เอกสารและต าราหลกั

• ฐกร  เจษฎาภทัรกลุ. ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
(English for Public Administration1) . 2537. 
กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทั เดอะ กรูู จ  ากดั. 

• มธุรส  วิสุทธกลุ. ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the 
field of political science). 2544. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง.



ข้อตกลงในช้ันเรียน  (ถ้ามี)

• นกัศึกษาเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา ขาดไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง เกนิ 3 คร้ังหมดสิทธ์ิสอบ เขา้
เรียนสาย 2 คร้ัง เท่ากบัขาด 1 คร้ัง

• น าเอกสารการเรียนมาดว้ยทุกคร้ัง (ไม่น าเอกสารมาเรียนหกั 5 คะแนนต่อคร้ัง)

• นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (แต่งกายไม่เรียบร้อยหัก 2 คะแนนต่อคร้ัง)

• เตรียมตวัอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเรียน
• งดใชโ้ทรศพัทเ์วลาเรียน
• มีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตอบค าถามในชั้นเรียนเม่ืออาจารยถ์าม
• นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนครบ 80 % จึงมีสิทธ์ิสอบ
• หากไม่สามารถมาเรียนไดต้อ้งยืน่เอกสารแสดงความจ าเป็นต่อผูส้อนในการไม่เขา้เรียน
• ขาดเรียน 1 คร้ัง หัก 1 คะแนน สาย 1 คร้ัง หัก 0.5 คะแนน (หักจากคะแนนจิตพสัิย)

• ส่งงานเกนิวนัทีก่ าหนดหัก 1 คะแนน  ขาดส่งงานหัก 2 คะแนน  (หักจากคะแนนส่งแบบฝึกหัด)



Speaking test

• สอบพดู 10 คะแนน ( 4-5 นาที)
• แนะน าตวั 1 นาที  
• เน้ือหาเล่าเร่ือง 2-3 นาที (เก่ียวกบัเร่ืองอะไรกไ็ด ้เช่น 
ตลาดน ้า)

• สรุป 1 นาที



Score 

• น า้เสียง ท่าทาง (sound) 2 คะแนน

• ภาษากาย (Body language) 1 คะแนน

• สายตา (eye contact) 1 คะแนน

• ความถกูต้องของเนือ้หา (Content) 3 คะแนน

• แนะน าตวั เนือ้หา สรุป 3 คะแนน

• ให้เวลาเตรียมตวั 3 สปัดาห์



Fiscal Administration chapter 7

Economy เศรษฐกจิ

Fiscal การคลงั

Stability ความมัน่คง

Aggregate demand อปุสงค์รวม

Surplus สว่นเกิน

Deficit ขาดดลุ

Allocation การจดัสรร

expenditure รายจ่าย



Fiscal Administration page 93

Recession เศรษฐกจิถดถอย

Implement บรรลผุล

Bond พนัธบตัร

Consumption ผู้บริโภค

Welfare สวสัดิการ

Inflation ภาวะเงินเฟ้อ

Undertake สญัญา



Three possible stances of fiscal policy

1

• Neutral stance of fiscal policy

• นโยบายการคลงัแบบเป็นสมดลุ รายจ่าย  = รายรับ

2

• Expansionary stance of fiscal policy 

• นโยบายการคลงัแบบขยายตวั รายจ่าย มากกว่า รายรับ

3

• Contractionary fiscal policy

• นโยบายการคลงัแบบหดตวั รายจา่ย น้อยกว่า รายรับ



Fiscal Administration page 94-95

Fiscal policy นโยบายการคลัง

Government รัฐบาล

Attempt พยายาม

Influence มีอิทธิพล

Tax, taxation ภาษี

Spending ใช้จ่าย

Allowance เบีย้เลีย้ง

composition องค์ประกอบ



Fiscal Administration

Impact ผลกระทบ

Variable แตกตา่ง

Resource allocation การจดัสรรทรัพยากร

Distribution of income การกระจายรายได้

Overall ทัง้หมด

Effect ผลกระทบ

Budget งบประมาณ

outcome ผลลพัธ์



Fiscal policy

Neutral stance of fiscal policy                      
นโยบายการคลงัแบบเป็นกลาง

expansionary stance of fiscal policy 
นโยบายการคลงัขยายตวั

Contractionary stance of fiscal 
policy  นโยบายการคลงัแบบหดตวั



Fiscal Administration

Balanced budget งบประมาณสมดุล

Government spending การใช้จ่ายของรัฐบาล

Tax revenue รายได้จากภาษี

Fund เงินทนุ

Economic activity กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Increase, rise, higher เพิ่มขึน้

Decrease, fall, reduce ลดลง

combination การรวม



Fiscal Administration

Previously ก่อนหน้านี ้

Associated with เก่ียวข้องกบั

Budget deficit งบประมาณขาดดลุ

Lead to น าไปสู่

Lower budget งบประมาณต ่า

Variety, various หลายหลาย

Military ทหาร

Transfer payment การโอนเงิน



Fiscal Administration

Welfare สวัสดกิาร

benefit ผลประโยชน์

Expenditure รายจ่าย

Revenue รายรับ

Printing money การพิมพ์ธนบตัร

Borrowing money การยืมเงิน

consumption การบริโภค

assets สนิทรัพย์



Fiscal Administration

Effort พยายาม

Achieve บรรลผุล implement

Price stability ราคาคงท่ี

Full employment การจ้างงานเตม็ท่ี

Economic growth การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Adjusting การปรับเปลี่ยน change

Tax rate อตัราภาษี

stimulate กระตุ้น



Fiscal Administration page 95

Inflation เงนิเฟ้อ

Deflation เงินฝืด

Objective, purpose วตัถปุระสงค์

Trade การค้า

Removal เคลื่อนย้าย

Fund เงินทนุ

Contract สญัญา ข้อตกลง

paradox ผิดปกติ



Vocabulary page 98-99

Inflation เงนิเฟ้อ

Deflation เงินฝืด

downturn เศรษฐกิจตกต ่า recession

Oppression การกดข่ี

Composition องค์ประกอบ

Impact ผลกระทบ

Adjustment = change การปรับเปลี่ยน

debt หนี ้



Proposition การเสนอ

Competition การแข่งขนั

Implementation บรรลผุล

Consultation ปรึกษา

Resolution แก้ไขปัญหา

Fulfill สมหวงั

Exchange แลกเปลี่ยน

stimulate กระตุ้น



Budget งบประมาณ

Raise = increase เพิ่มขึน้ rising

Erase ลบ

Transfer โอน

Pay out จ่าย

Wealthy = rich รวย opulent

Disruptive แตกหกั

flexible ยืดหยุน่



Sensible เหตุผล

Lead to น าไปสู่

Put out วางเหนือ

Cause by สาเหตุ

Rely on ไว้ใจ

Transparent มองผา่นได้ง่าย

disposable ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้

Brought down น ามา



Deficit ขาดดุล

Decomposition เน่าเป่ือย การสลายตวั การแยก

Accumulation สะสม

Expenditure จ่าย

Expedite เร่ง

Interest rate อตัราดอกเบีย้

Loose แก้  , ปลอ่ย

Contractionary การหดตวั



Idioms page 98

Crowd 
out

• การยืมเงินจากธนาคารกลางแห่งประเทศไทย

• ท าให้เอกชนมีเงินในการลงทนุลดลง

Contrary 
to

• ตรงกนัข้าม, ขดักบั

• be contradictory with, be in conflict with, go against,

Bring 
about

• สาเหตขุอง

• ท าให้เกิด =  Syn. come about

http://dict.longdo.com/search/be contradictory with
http://dict.longdo.com/search/be in conflict with
http://dict.longdo.com/search/go against
http://dict.longdo.com/search/come about


Prefix and suffix



PREFIX MEANING EXAMPLES

a-, an- without, not anesthetic, atheist

ab- away, from abject, abscess

ad-, a-, ac-, as- to, toward access, admit, assist

ante before antecedent, anterior

anti- against antibiotics, antioxidant

auto- self
autoimmune, 
autonomous

ben- good benefit, benign

bi- two, both bifocals, bipolar

circum- around
circumference, 
circumscribe

co-, com-, con- with companion, concurrent

contra-, counter- against contradict, counteract

de- not, from, down degenerate, depress

di-, dis- lack of, not, apart
disadvantage, 
displacement



eu- good, normal eugenics, eulogy

ex- out (of), former expose, extract

exo-, ecto-, extra-, extro- outside exoskeleton, extraordinary

fore- before foresee, foreshadow

hemi- half hemisphere

hyper above, excessive hyperactive, hypertension

hypo- under, insufficient hypodermic, hypothetical

il-, im-, in-, ir- in, into, not, against illegitimate, inadequate

inter- among. between interpose, intervene

intra- within intramural, intravenous

macro- large macrobiotic, macrocosm

mal- bad malfunction, malignant

micro- small microbe, microscope

mis- wrong misfortune, mistake

mono- one monolingual, monopoly

multi- many multiple, multitask



non- not, lacking nonfat, nonsense

ob-,o-, oc-, op- against, over, completely object, occur, omit, oppose

omni- all omnipotent, omnivorous

peri- around peripheral, periscope

poly- many polygamous, polygon

post- after postgraduate, postpone

pre- before precede, predict, prevent

pro- forward progress, promotion

quad- four quadriplegic, quadrangle

re- again, back reform, retain, regenerate

semi- half, partially semiannual, semiconscious

sub- under submarine, subtropical

super-, supra- above, excessive superlative, suprarenal

sym-, syn- with, together sympathy, synthetic

trans- across, beyond Transform, transportation

tri- three tricycle, triple

ultra- beyond. excessive ultraliberal, ultrasonic

un- not undeserved, unhappy

uni- one uniform, unilateral



Thank you


