ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2553366
การอานภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2553366 (Reading English in Public Administration)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และเป็นวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. เอกอนงค์ ศรีสาอางค์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน(Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งล่าสุด
25 กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหารราชการแผ่นดินไทย
1.1.2 สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
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1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการไทย หลักการ
รวมอานาจ การแบ่งอานาจ และกระจายอานาจ หลักการพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างระบบราชการไทยและหน่วยงานภาครัฐ
1.1.4 สามารถอธิบายถึงการจาแนกประเภทและระดับของส่วนราชการและองค์การภาครัฐ
ระเบียบการปฏิบัติราชการ และกลไกการปฏิบัติราชการ
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐในการดบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสาระสาคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า การเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสานสนเทศที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินไทย และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 มีทักษะในการสื่ อสารเกี่ยวกับหลั กพื้นฐานการบริห ารราชการแผ่ นดินไทย และ
สามารถใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 มีความสามารถในการปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถแสดง
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 มีการพัฒนาทัศนคติ นิสัย และประพฤติตน โดยตระหนักถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้ อื่นใน
สังคมได้อย่างสันติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาใหม่ที่เปิดทาการเรียนการสอนครั้บงแรกในปีการศึกษา 2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
อานเพื่อความเขาใจขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานรัฐประศาสนศาสตร อานเพื่อจับใจความ
สําคัญ อานแบบหาขอมูลเฉพาะเจาะจง เดาความหมายคําศัพทจากบริบท สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
ทักษะการอานเนื้อเรื่อง บทความ รายงานที่เกี่ยวของกับงานดานรัฐประศาสนศาสตร
Reading for understanding information in Public Administration; finding for main idea
and specific information, guessing vocabulary in contexts, summarizing reading; texts; reading
skill in texts, articles and reports related to Public Administration
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ตามความต้องการ
ของนักศึกษาและใน
กรณีมีเหตุจาเป็น

การฝึกปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา และ Social Network ต่างๆ
- อาจารย์จัดเวลาคาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (วัน-เวลา เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. ผลการเรียนรู้
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีสอน
1) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชา ญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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1.2 ความรู
1) มีความรู และความเขาใจหลักความสําคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ กับ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
3) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4) ตระหนักรู ถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
1.2 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากหลงขอมูลที่หลากหลาย
3) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
วิธีการสอน
1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม
2) ใช้การสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จริง
3) การมอบหมายการจัดทํารายงานเดี่ยวหรือกลุ่มตามประเด็นความสนใจของผู้เรียน ที่เน้นการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แล้วนํามาสรุปข้อมูลในชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
1) การออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมินตามสภาพจริงของผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การแสดงความคิดเห็น การรับ
ฟังความเห็นของผู้อื่น
1.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น
ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
วิธีการสอน
1) ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ทํางานกลุ่ม
2) ให้มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
3) การหาข้อมูล จากการสั มภาษณ์บุคคลหรือผู้ มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4) สอนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) สอนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
6) สอนให้มีภาวะผู้นํา
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ดําเนินกิจกรรม
1.4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอ
ขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสาร
เช่น การนําเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลองและ
สถานการณ์จริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน

5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์
ที่
1-2

3-4

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา
Unit 1 : Analyzing Word Parts

Unit 2 : Using Context Cues

จน.
ชั่วโมง
6

6

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1. อาจารย์อธิบายรายวิชา
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อน
2. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคาศัพท์ว่าควรมี
ส่วนประกอบใดบ้าง
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา
4. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
5. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกับอาจารย์ในชั้นเรียน
6. อาจารย์มอบหมายแบบ
ฝึกให้นักศึกษาทาเป็นการบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกัยอภิปรายเกีย่ วกับนิยาม
ของคาว่า “บริบท (context
cues) ว่าคืออะไร มีความสาคัญ
อย่างไรในการอ่านเนื้อหาต่างๆ
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา
3. อาจารย์ปละนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน

ผู้สอน
ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

6

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

5

Unit 3 : Using Dictionary

3

6

Unit 4 : Complicated Sentences

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทา
เป็นการบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่างๆ ของพจนานุกรมว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายประโยคต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา

ผู้สอน

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

7

สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 5 : Sentence Interpretation
and Comprehension

จน.
ชั่วโมง

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับใจความหลัก (main
idea) และใจความรอง
(supporting details) และให้
นักศึกษาลองแต่งประโยคและหา
ใจความหลักและใจความรอง
ต่างๆ
4. อาจารย์และนักศึกษาอ่าน
บทความในเอกสารประกอบการ
สอน
5. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
6. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายวิธีการตีความ
ประโยคที่ซับซ้อนต่างๆ ที่พบใน
เนื้อหาที่อ่าน และวิธีการเดา
ความหมายจากบริบทที่ราย
ล้อมรอบคาศัพท์ยากนั้นๆ
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน

ผู้สอน

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

8

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

จน.
ชั่วโมง

3

9-10

Unit 6 : Reading for Main ideas

6

11

Unit 7 : Reading for Details

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
ข้อสอบปรนัย และ / หรือ
ข้อสอบอัตนัย
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายว่า ใจความหลัก
คืออะไร ใจความรองคืออะไร
และจะรู้ว่าส่วนไหนคือใจความ
หลักหรือใจควยามรองทาอย่างไร
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกัยอภิปรายวิธีการอ่านเอา
ความว่า มีกลวิธีในการอ่าน
อย่างไร และการอ้างอิงเนื้อหา
จากเรื่องที่อ่านทาอย่างไร

ผู้สอน

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์
ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

9

สัปดาห์
ที่

12-13

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 8 : Looking for reference

จน.
ชั่วโมง

6

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายวิธีการอ้างอิง
เนื้อหาจากเรื่องที่อ่านว่าควรทา
อย่างไร และมีความสาคัญเช่นไร
ต่อการอ่านเอาเรื่อง
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer

ผู้สอน

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

10

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จน.
กิจกรรม
ที่
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
14
Unit 9 : Looking for inference and
3
1. อาจารย์และนักศึกษา
implications
ร่วมกันอภิปรายวิธีการอ้างอิงสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องที่อ่านว่า
ควรทาอย่างไร และมีความสาคัญ
เช่นไรต่อการอ่านเอาเรื่อง
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
15
Unit 10 : Understanding Figurative
3
1. อาจารย์และนักศึกษา
Language
ช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับลีลา
ภาษาว่า มีลลี าอย่างไรบ้าง และมี
ความสาคัญอย่างไรต่อการอ่าน
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน

ผู้สอน
ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

11

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

16

Unit 11 : Differentiating between
facts and opinions

3

17

สอบปลายภาค

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. อาจารย์และนักศึกษา
ช่วยกันอภิปรายว่า ส่วนไหน
เรียกว่า ข้อเท็จจรอง ส่วนไหน
เรียกว่าความเห็น และมี
ความสาคัญต่อการอ่านเนื้อหา
ต่างๆ อย่างไร
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
ยกตัวอย่างประกอบ
3. อาจารย์และนักศึกษา
อ่านบทความในเอกสาร
ประกอบการสอน
4. นักศึกษาทดลองทา
แบบฝึกหัด ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกันกับอาจารย์ในชั้นเรียน
5. อาจารย์มอบหมาย
แบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทาเป็น
การบ้าน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
ข้อสอบปรนัย และ / หรือ
ข้อสอบอัตนัย

ผู้สอน

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

ผศ.ดร. เอกอนงค์
ศรีสาอางค์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
จริยธรรม
ตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และดวยความ

วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมิน
20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
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ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

รับผิดชอบทั้งในสวนตนและส
วนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแยงทางคานิยม และ
จัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐาน
และความรูสึกของผูอื่น
1) มีความรูและความเขาใจ
หลักความสาคัญของกฎหมาย
ระบบ กลไก และความสัมพันธ
กับสถาบันภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม
2) เขาใจความรูและหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
3) รูและเขาใจถึงความกาวหน
าของความรูตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตั ิกฎระเบียบและข
อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถาน
การณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
4) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในป
จจุบันที่เกี่ยวของกับการแกป
ญหาและการตอยอดองคความ
รูในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
1) มีความสามารถในการค
นหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ
และวิเคราะหสถานการณหรือ
สภาพปญหาที่เกี่ยวของระหว
างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมในสังคม
2) สามารถคนหาขอเท็จจริง
และทําความเขาใจปรากฏกา
รณที่เกี่ยวของกับรัฐ

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริต
ในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้ที่
2) = 10%

1) การทดสอบย่อย
2) การสอบลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมิ น จากการจั ด กิ จ กรรมในชั้ น
เรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้
เรียน

1-6/10/1316

30% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
2) = 10%
3) = 10%

1) การออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิ บ ายแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หา และ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ของผลงาน
แ ล ะ กา ร ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ กษา เ ช่ น
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้ น
เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น

1-6/10/1315

20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 20%
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ประศาสนศาสตรจากหลงข
อมูลที่หลากหลาย
3) สามารถศึกษาและวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
ด้านทักษะ
1) มีความรับผิดชอบในการ
ความสัมพันธ์ พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ระหว่าง
ภาวะผูนาและสมาชิกที่ดีของก
บุคคลและ
ลุม
ความ
2) สามารถปรับตัวไดในสังคม
รับผิดชอบ
ที่มีความหลากหลาย รับฟงค
วามเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางนิติศาสตร
รัฐศาสตร และรัฐ
ประศาสนศาสตรไดอยางสราง
สรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิ
เคราะหและแกไขปญหาไดอย
างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและ
บริบทของกลุม
ด้านทักษะ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ สารสนเทศเพื่ อ เปนเครื่องมือ
เชิงตัวเลข
ในการคนควาหาความรู แ ละ
การสื่อสาร การนํ า เสนอข อมู ล ทางรั ฐ
และการใช้
ประศาสนศาสตรในรูปแบบที่
เทคโนโลยี
หลากหลายไดอยางเหมาะสม
สารสนเทศ กับ กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใช เครื่ อ งมื อ ทาง
สถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกั บ ประเด็ น ปญหา
ท า ง ก า ร วิ จั ย ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร

3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การรับฟังความเห็นของผู้อื่น

1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนัก ศึ กษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
กิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ดําเนินกิจกรรม

20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
2) = 10%

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี กา ร เ ลื อกใช้ เค รื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน

10% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 5 %
2) = 5 %
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3) สามารถสื่อสารประเด็นทาง
นิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรัฐ
ประศาสนศาสตร ได อย างมี
ประสิทธิภาพ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตารา
เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน 2553366 การอานภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
บทความจากวารสารข้าราชการ ตามความเหมาะสม
แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบ online ที่ http://www.arit.dusit.ac.th/
แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบ online ที่ http://www.google.co.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- กรรมการภายนอกเข้าร่วมฟังเพื่อประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่
อยู่ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลายกับปัญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย์
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