มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา:
1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร (English for Public Administration 2)
2. จำนวนหนวยกิต : 3 (2- 2- 5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ประเภทวิชา: กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่เรียน 2 (พฤศจิกายน 2563-มีนาคม 2564)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) : ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) : ไมมี
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : พฤศจิยายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา:
1.นักศึกษาสามารถมีความรู ในคำศัพท เกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญในชีวิตประจำและดานรัฐประศาสนศาสตร
2.นักศึกษาสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อนำไปในชีวิตประจำวัน และการทำงานในองคกรภาครัฐ
3.นักศึกษาสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชในการทำงานในอนาคตได
4.นักศึกษาสามารถแปลคำศัพทภาษาอังกฤษทางดานรัฐประศาสนศาสตรที่กำหนดใหไดถูกตอง
5.นักศึกษามีความรูพื้นฐานเพื่อทำขอสอบ DRU test และขอสอบสำหรับสอบภาค ก.
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :
2.1 เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
การฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณที่ซับซอนขึ้น เนนลักษณะภาษาพูดที่ใชจริงเพื่อสรางความพรอมใน
งานภาครัฐสมัยใหม
Listening and speaking English in complex situations focusing on real-world applications to
create readiness for modern public works
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง/

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

30 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคำแนะนำการเรียนในชั่วโมงของการเรียน และจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายกลุม
และรายบุคคล สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยจะแจงผูเรียนไดทราบ และโดยการสื่อสารทางสื่อออนไลน และ Email
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม
• มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ
• มีภาวะผูนำ ผูตาม ทำงานเปนทีม
• เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
• บรรยาย และสอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
• การทำงานเปนทีมโดยมอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุมและศึกษาการใชภาษาอังกฤษในบริบท
สังคมไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
• ประเมินจากการเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
• ประเมินจากพฤตติกรรมการทำงานในชั้นเรียน การสงงาน และกิจกรรมกลุม
• ประเมินจากการทำรายงานและนำเสนอรายงานเดียวและงานกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
• มีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทพื้นฐานทั่วไป และศัพทดานรัฐประศาสนศาสตร
• มีทักษะการสื่อสารโดยการฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในการทำงานในองคกรภาครัฐและ
เอกชน
• มีทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในการทำงานในองคกรภาครัฐและเอกชน
• มีความรูและความเขาใจในหลักไวยากรณภาษาอังกฤษและนำไปใชในการเขียนงานได
2.2 วิธีการสอน
• บรรยายเนื้อของวิชา
• ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และใบงาน
• สอนเสริม
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• ทำการงานกลุม และรายงาน
• ลงสัมภาษณชาวตางประเทศ ในพื้นที่ตางๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
• ใบงาน แบบทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
• กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน การทำรายงาน
• รายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• ความสามารถสืบคน การทำงานเปนทีม และการแกปญหาเฉพาะหนา
• ความสามารถในการทำสื่อนำเสนอแบบออนไลน และการนำเสนอแบบ Infographics
• ความสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
• สอนการทำสื่อออนไลน และ และการนำเสนอแบบ Infographics
• การศึกษาจากสื่อออนไลน การลงสัมภาษณชาวตางชาติจากสภาพจริง
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
• ประเมินจากการทำรายงานและนำเสนองานที่ทำงานเปนทีม
• ประเมินจากพฤติกรรมในการแกไขปญหา
• การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
• ความสามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย และสนทนาทั้งภาษาไทย/ภาษาตางประเทศได
• มีมนุษยสัมพันธและทำงานรวมกับผูอื่นแบบกลุมได
4.2 วิธีการสอน

• การจัดกิจกรรมกลุม การนำเสนอรายงาน การอภิปรายในชั้นเรียน
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4.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเปนทีม
• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
• มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนตอการทำงาน
• สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม
• สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน นำเสนองานตางๆ
5.2 วิธีการสอน
• สอนนักศึกษาทำสื่อการนำเสนอ PowerPoint และการทำวีดีโอน
• สอนการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลผลงาน
5.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากการฝกทำการนำเสนองานโดยแบบ VDO และแบบ Infographics
• ผลสัมฤทธิข์ องการนำเสนอที่ไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

อธิบายรายวิชาและกำหนด
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและทดสอบความรูฟน/
ฐานของนักศึกษากอนเรียน
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จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช
4
ทดสอบกอนเรียนบรรยาย
กิจกรรมแนะนำตัว

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

2

3

4

5

6

- Introduction to P.A. Class
-Study Public Administration in
US.
-Reading and Speaking Skills
-Practice speaking on topic “
myself - my family-my best
friend etc.”
-Voting การเลือกตั้ง
-Democracy
ระบอบประชาธิปไตย
-Being A Good Citizen
(พลเมืองที่ดี)
-Chatuchak Open Market
-Local Government
(การปกครองท้องถิ่น)
-Public Policy (นโยบาย
สาธารณะ)

4

บรรยายแสดงความ
คิดเห็น/ฝกการพูด

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

4

บรรยาย
อภิปราย/ฝกการพูด

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

4

บรรยาย
อภิปราย/ฝกการพูด

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

4

บรรยาย
ทดสอบยอย

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

4

บรรยาย/ฝกแปล
บทความ/แบบฝกหัด
กิจกรรมในชั้นเรียน

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

บรรยาย/ฝกแปล
บทความ/แบบฝกหัด
กิจกรรมในชั้นเรียน
แบบทดสอบ
บรรยาย
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
บรรยาย
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
กิจกรรม

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

7

- Human resource
management (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)

4

8
9

สอบกลางภาค
-Our country /About Thailand
ประเทศของเรา
-Community life
(ชุมชนของเรา)
-Children’s Right
(สิ ทธิ หน้าที่พลเมือง)

4
4

10
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4

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช
4
บรรยาย/อาน/ฝกปฏิบัติ
4
บรรยาย/อาน/ฝกปฏิบัติ
4
บรรยาย/อาน/ฝกปฏิบัติ

ผูสอน

11
12
13

English Conversation 1

14

-Job Application
- Resume

4

บรรยาย/อาน/ฝกปฏิบัติ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

15

-รายงาน (report)
-สรุปทบทวนเนื้อหากอนสอบ/
ปลายภาค
สอบปลายภาค

4

-นำเสนอรายงานกลุม
-สรุปเนื้อหากอนสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

4

แบบทดสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

16

English conversation 2
English conversation 3

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

-คุณธรรม จริยธรรม
1 -ความรู
-ทักษะทางปญญา
-คุณธรรม จริยธรรม
-ความรู
-ทักษะทางปญญา
2 -ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 -คุณธรรม จริยธรรม
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วิธีการประเมิน
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

8
16

20 %
30 %

-การเขาชั้นเรียน
-การเสนอความคิดเห็น
-การอภิปราย
-การมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม
-การศึกษารายกรณี
-การสงงานตามที่กำหนด

ตลอดภาคการศึกษา

-การเขาชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

40 %

10%

-ความรู
-ทักษะทางปญญา

-การทำกิจกรรมกลุม การ
อภิปราย
-การนำเสนอรายงาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตำราหลักและหนังสือ
1. เอกสารที่จัดทำขึ้นในรายวิชานี้ เปน Sheet ที่มีหัวขอหลากหลายโดยผูสอน
2. Jarstsri Thepphaya.(2009). English for Public Administration 2. Dhurakij Pundit University.
3. Patricia Wilcox Peterson. (2003). Developing Writing Skills Book for EFL. Washington Dc.
4. Oxford Read and Discover (Your Body/ How to stay healthy). Oxford University Press.
6.2 เอกสารอานเสริม
1. หนังสืออานนอกเวลา Oxford ระดับพื้นฐาน. Craig Wright. Tough Task and Yesterday, today
and tomorrow. (2559). ศิรดา สิทธิโชค และนิชนันท จันลาวงศ ภาพประกอบ. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. สำราญ คำยิ่ง. )2552). Advanced English Grammar for high learners. อมรินทร บุค เซ็นเตอร
จำกัด
3.มธุรส วิสุทธิกุล. (2544).ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร. (EN 327) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การสังเกตการณการสอน ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนความประพฤติ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะที่ไดรับตามขอ 4 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรปรับ ปรุง
รายวิชาอยางนอยทุก 4 ป
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