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มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวชิา รัฐประศาสนศาสตร์  

รหัสวชิา   9012106          ช่ือวชิา     ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2        จ าหน่วยกติ 3(3-0-6) 
หลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ประเภทของรายวชิา (วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก)  
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา (ประธานหลกัสูตร)  อาจารย ์ดร. มนูญ  จนัทร์สมบูรณ์ 
อาจารย์ผู้สอน     อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์   สืบญาติ  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การจดัการภาครัฐและเอกชน), 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์),บธ. (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) , รบ. (บริหารรัฐกิจ), ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ครู 
รหัสอาจารย์ 5082 E-mail: chanokchone.b@gmail.com Tel: 089-7406561 
ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 2/2558    ชั้นปีท่ี 3       ห้อง 17.5,17.6 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั - 
สถานทีเ่รียน    

อาทิตย ์ คาบ 8-10  หมู่เรียน 17.5          หอ้ง  714 
อาทิตย ์ คาบ 11-13 หมู่เรียน 17.6          หอ้ง  715 

 

วตัถุประสงค์ 
1.     เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.            เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.      เพื่อนกัศึกษาไดท้ราบถึงกระบวนการอ่านเอกสารวชิาการเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาน ามาใชใ้นกระบวนการศึกษาและการ

ท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 ค าอธิบายรายวชิา 

 พฒันาความสามารถการใชท้กัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ใน
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ในระดบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์1 
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ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

1 แนะน าวชิาภาษาองักฤษ

ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์2 
- การฟัง 
- การพดู 
- การอ่าน 
- การเขียน 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

- ใบงาน
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แนวการสอน 

2 Reading the strategies 
- Reading skills 
- Skimming 
- Scanning  

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาเร่ือง Is 
polling fair? 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัทรั์ฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3 
Reading signals as keys to 
meaning 

- Read the journals   
- Vocabulary in Public 

Administration 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน  

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์
- Group 
discussion in 
political science 
 

4 Fiscal Administration 

-Vocabulary in Public 
Administration and Fiscal 
Administration 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา  
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

5 Structure 
-word structure and context 
clues as keys to meaning 
- context clues as markers of 
meaning 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย   ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา Fiscal 
Administration 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์

6 Project Management 
- Markers of 

development of ideas 
as keys to meaning 

- Read the article 
about HRM 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา Project 
Management 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน
กรณีศึกษา 
- แบบทดสอบ  

7 Reading 
- Academic reading 

and newspaper 
reading skills 

- Read about fiscal 
management 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ  

8 สอบกลางภาค 
 
 

1 
ชัว่โมง 

30  นาที 

การทดสอบความรู้จาก
การศึกษา บทท่ี 1- 
บทท่ี 3 

ขอ้สอบปรนยั 
และอตันยั 

9 - Pre-test 
- Vocabulary in Public 

policy 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา Public 
policy from the 
government 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- บตัรค าศพัท ์ 

10 Public Policy 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง - เอกสาร
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

-text and article reading skills 
- reading in case public 
policy  
 

ชัว่โมง 
30  นาที 

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ 
Discussion about 
NPM-Corruption 
Health care 
Social welfare 

ประกอบการสอน 
- ใบงานการเขียน 
Writing in Social 
welfare of public 
sector 
 

11 
Political Economy 

- Conversation in 
policy 

- Do the exercise  

- Vocabulary 
- Newspaper reading 

skill 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ
Discussion about 
policy 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหดั 
 

12 Philosophy of Sufficiency 
Economy 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

Speaking about 
Philosophy of 
Sufficiency Economy 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน  
 
 

13 Public Law 2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ แบบทดสอบ
ในชั้น  
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหดั 
 

14 Thai local Government 2 อภิปรายกลุ่มจาก - เอกสาร
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน   

 
ส่ือการสอน 

- Read the newspaper ชัว่โมง 
30  นาที 

กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให ้

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 สอบปลายภาค 1 
ชัว่โมง 
30 นาที 

การทดสอบความรู้ ขอ้สอบปรนยั 

 

ส่ือประกอบการสอน 

1. เคร่ืองฉาย  Overhead  Projector / แผน่ใส / LCD 
2. ใบงาน 
3. ต ารา / เอกสาร 
4. หนงัสืออ่านประกอบ 
5. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ฯลฯ 
การวดัและประเมินผล 

1. การวดัผลระหวา่งภาคเรียน   ร้อยละ 70 
 จิตพิสัย       10 คะแนน 
 -การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา   5  คะแนน  
 - การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    5  คะแนน  
 การสอบพดู       10 คะแนน 
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 การคน้ควา้แบบกลุ่มเก่ียวกบัภาษาองักฤษ   10 คะแนน 
 สอบเก็บคะแนน      10 คะแนน 
 การทดสอบกลางภาค     30 คะแนน 

2. การวดัผลปลายภาคเรียน   ร้อยละ 30 
เกณฑ์การประเมินผล 

  คะแนน 80 – 100 ระดบัคะแนน  A 
  คะแนน 75 – 79  ระดบัคะแนน  B+ 

  คะแนน 70 – 74  ระดบัคะแนน  B 
  คะแนน 65 – 69  ระดบัคะแนน  C+ 

  คะแนน 60 – 64  ระดบัคะแนน  C 
  คะแนน 55 – 59  ระดบัคะแนน  D+ 

  คะแนน 50 – 54  ระดบัคะแนน  D 
  คะแนน ต ่ากวา่  50  ระดบัคะแนน  E 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
 
ฐกร  เจษฎาภทัรกุล. ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  (English for Public        

Administration1) . 2537. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทั เดอะ กรูู จ  ากดั.  
มธุรส  วสุิทธกุล. ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the field of political science). 2544. 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ต าราและเอกสารอ่านประกอบ 
 
                            - 
 
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   
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  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 ์
 
ข้อตกลงในช้ันเรียน  (ถ้ามี)    

1. นกัศึกษาเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา ขาดไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง เกนิ 3 คร้ังหมดสิทธ์ิสอบ 
เขา้เรียนสาย 2 คร้ัง เท่ากบัขาด 1 คร้ัง 

2. น าเอกสารการเรียนมาดว้ยทุกคร้ัง (ไม่น าเอกสารมาเรียนหกั 5 คะแนนต่อคร้ัง) 
3. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (แต่งกายไม่เรียบร้อยหัก 2 คะแนนต่อคร้ัง) 
4. เตรียมตวัอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเรียน 
5. งดใชโ้ทรศพัทเ์วลาเรียน 
6. มีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตอบค าถามในชั้นเรียนเม่ืออาจารยถ์าม  
7. นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนครบ 80 % จึงมีสิทธ์ิสอบ 
8. หากไม่สามารถมาเรียนไดต้อ้งยืน่เอกสารแสดงความจ าเป็นต่อผูส้อนในการไม่เขา้เรียน  
9. ขาดเรียน 1 คร้ัง หัก  1 คะแนน สาย 1 คร้ัง หัก  0.5 คะแนน (หักจากคะแนนจิตพสัิย) 
10. ส่งงานเกนิวนัทีก่ าหนดหัก 1 คะแนน  ขาดส่งงานหัก 2 คะแนน  (หักจากคะแนนส่งแบบฝึกหัด) 

Thidarat Suebayart 

อาจารย์ธิดารัตน์  สืบญาติ 

ผู้สอน 

 
 


