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รายวชิา  9012105  ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์1 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

รหสัวชิา (ช่ือวชิาภาษาไทย)9012105ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์1 
 (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)9012105(English for Public Administration1) 
2.จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
 3.2  ประเภทของรายวชิา 
  รายวชิาเฉพาะ บงัคบัเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  อาจารย ์ดร.มนูญ จนัทร์สมบูรณ์ 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน 
  อาจารยธิ์ดารัตน์   สืบญาติ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1/2558ชั้นปีท่ี  2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 - 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2555 
 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน โดย
บูรณาการและเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ช ้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในการใชภ้าษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั 

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของ คสช. ท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย 2)ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 4) ใฝ่หา
ความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม  8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 12) ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา /ปรับปรุงรายวชิา  

1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3. เพื่อนกัศึกษาไดท้ราบถึงกระบวนการอ่านเอกสารวชิาการเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาน ามาใชใ้นกระบวนการศึกษาและ

การท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

 พฒันาความสามารถการใชท้กัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ใน
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเนน้การอ่านเอกสารทางวชิาการและต าราในสาขาวชิาน้ี 
 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย30ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะรายและดู
ความสามารถของ
นกัศึกษาในแต่ละ
หวัขอ้ 

การฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม (การ
สัมภาษณ์ฝร่ัง) 

นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
สรุป วเิคราะห์และ
จดัท ารายงาน พร้อม
กบัน าเสนอ 
1ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 
 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
ตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีอาจารยแ์จง้ในชั้นเรียน 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1 .1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา(ให้ตรงกบั มคอ.2) 
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
 )1  ( ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 )2  ( มีวนิยั ตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 )6  ( มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  บทบาทสมมติ 
 1.3วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.  ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  มีความรู้ในดา้นหลกัการแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญัทางรัฐประศาสนศาสตร์(ภาษาองักฤษ)
บทบาทหนา้ท่ีของนกัรัฐประศาสนศาสตร์ประเภทขอ้มูลแหล่งท่ีมาหรือการคน้ควา้ขอ้มูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ประโยชน์และการน าองคค์วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยกุตก์บัการ
ปฏิบติังานจริงจรรยาบรรณจริยธรรมทางวชิาชีพของนกัรัฐประศาสนศาสตร์โดย 
    นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาทอ้งถ่ิน ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
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(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา 
                   (2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
 (3) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการ
น าไปประยกุตก์บัการประกอบอาชีพและการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 (4)รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางทางรัฐประศาสนศาสตร์ อยา่งต่อเน่ือง 
(5) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ 
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
          2.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
     ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง  รวมทั้งใหมี้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการทดลองฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
     2.2.1  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
              ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่างๆคือ 
  (1)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (2)  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
  (3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (4)  ประเมินจากการทดลองฝึกปฏิบติังาน 
 
 2.3วธีิการประเมินผล 
  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 
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3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 (1)  คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2)  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
อยา่งเหมาะสม 
 

 3.2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
 3 .3 วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินความพร้อมและความส าเร็จของกิจกรรมกลุ่ม 
  -  ประเมินความพร้อมและความส าเร็จในการจดัท ารายงานและการอภิปรายสัมมนา 
  -   สอบกลางภาคและปลายภาค 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
  (3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 4.2 วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การน าตวัอยา่งการใชห้รือ อ่านบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3 วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
  -  รายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
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5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
พฒันา       
 

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ี
เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศหรือการแสดง
สถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม 

 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 
 
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

1 แนะน าวชิาภาษาองักฤษ

ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์1 
- การฟัง 
- การพดู 
- การอ่าน 
- การเขียน 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

- บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- Group work about 
the concept of Good 
Governance 

- ใบงาน
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แนวการสอน 

2-3 Reading strategies 
Read the journals  about 
Good Governance  

- Reading skill 
- Skimming 
- scanning 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาเร่ือง 
Good Governance 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัทรั์ฐ
ประศาสนศาสตร์ 

4-5 Reading for comprehension 
and Interpretative Reading 

- Political, Economic 
and Social Factors in 
Thailand 

- Read the journals   
- Vocabulary in Public 

Administration 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

-บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบและท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
-อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาเร่ือง 
Political, Economic 
and Social Factors in 
Thailand 
-แบบทดสอบหลงั
เรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์
- Group 
discussion 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

6-7 Reading Signals as Keys to 
meaning  

- Read the politics and 
Administration 

-Vocabulary in Public 
Administration 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- Group work 
 

8 สอบกลางภาค 
 
 

1 
ชัว่โมง 

30  นาที 

การทดสอบความรู้จาก
การศึกษา  
 

ขอ้สอบปรนยั
และอตันยั 35 
คะแนน 

9-10 Word Structures and 
Context Clues as Keys to 
Meaning 

- Read about 
Organization Theory 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาOT 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์

11 Academic Reading and 
Newspaper Reading Skills 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ  

12 Text and Article Reading 
Skills 

- Pre-test 
- Vocabulary in Public 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

policy 
 

 

13 Newspaper Reading Skills 
- Public Policy 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ 
Discussion about 
NPM-Corruption 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงานการเขียน 
Writing 
 

14 Newspaper Reading Skills 

- Political Economy 

- Conversation in 
policy 

- Do the exercise 

- Vocabulary 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ
Discussion about 
policy 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหดั 
 

15 group work in Politics and 
Administration with the 
related vocabularies and 
idioms 

- Exercise 
- test 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให ้และ
ท าแบบฝึกหดั 
Listening about Thai 
politics 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- การน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน
เก่ียวกบั Politics 
 

16 Reviews 2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบอภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน

- PowerPoint 
- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

ก าหนดให้  
17 สอบปลายภาค 1 

ชัว่โมง 
30 นาที 

การทดสอบความรู้จาก
การศึกษา  

ขอ้สอบปรนยั
และอตันยั 35 
คะแนน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
  -  สอบกลางภาค 8 30 
  -  สอบปลายภาค 17 30 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 3 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม 3 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและการน าเสนอ สัปดาห์ท่ีก าหนด 5 
(5) การท างานกลุ่มและผลงาน สัปดาห์ท่ีก าหนด 15 
(6) การท าแบบทดสอบและแบบฝึกหดั สัปดาห์ท่ีก าหนด 10 
(7) ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดเทอม 4 
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
ฐกร  เจษฎาภทัรกุล. ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  (English for Public        

Administration1). 2537. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทั เดอะ กรูู จ  ากดั.  
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ต าราและเอกสารอ่านประกอบ 
มธุรส  วสุิทธุกุล. ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์  (English in the field of Political Science).  

2544. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง.  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  
A.R. Prest. Public Finance in Developing Countries.  Printed in Great Britain by Redwood  
 Burn Limited, Towbridge&Esher. 
ชูทิพย ์  นาภู. Precis, Features and letter writing. 2544. ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ธนวฒัน์  สุวรรณจรัส. เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ. 2548. สถาบนั   
 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
พนิตนาฏ  ชูฤกษ.์ เทคนิคการท าข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์. 2550. โรงพิมพ ์ 
 เมด็ทราย.  
Matthew and Tura. Practice, Plan and write-guide Composition for student of English  
 book 2. New York : American Book Company, 1973. 
ราชบณัฑิตยสถาน. ศัพท์รัฐศาสตร์.2548 . กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพอ์รุณการพิมพ ์
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
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 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
 

ลงช่ือ 
        อาจารยธิ์ดารัตน์   สืบญาติ 


