
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

รำยวิชำ  ภำษำอังกฤษทำงกฎหมำยและกำรเมือง (2561107) ตอนเรียน A1, B1, C1 
วัน / เวลำ พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. ห้องประชุม 1 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย 
หลักสตูร รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต นิติศำสตรบัณฑิต รัฐศำสตรบัณฑิต รหัส 63 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมภัทท์  เย็นเปี่ยม 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันวิศำ สุขพำนิช  
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กัญญกำนต์ เสถียรสุคนธ์ 

สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 
On site 

20 ส.ค. 63 

-  แนะน ำ เกี่ ยวกับกำรศึกษำ
รำยวิชำ วิธีกำรสอน  
กำรวัดผลและประเมินผล  
- แบบทดสอบภำษำอังกฤษก่อน
เรียน 

3 ชี้แจงรูปแบบกำรเรียนกำร
สอน เนื้อหำรำยวิชำ 
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรเรียน / 
เอกสำรแนวกำรสอน  
WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

2 
On site 

27 ส.ค. 63 

ไวยำกรณ์เบื้องต้น :  Part of 
Speech และกำรสังเกตประเภท
ของค ำ 

3 บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อภิปรำยโดย
นักศึกษำ WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

3 
On site 
3 ก.ย. 63 

ไวยำกรณ์เบื้องต้น :  Sentence 
Types and Sentence 
Structure 

 บรรยำย อภิปรำยโดย 
นักศึกษำ นักศึกษำ 
ค้นคว้ำรำยงำน WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

4 
On site 

10 ก.ย. 63 

ค ำศัพท์และส ำนวนทำงกฎหมำย 
- ข่ำว และบทควำมภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับกฎหมำย 

3 บรรยำย อภิปรำยโดย 
นักศึกษำ นักศึกษำ 
ค้นคว้ำรำยงำน WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

5 
Online 

17 ก.ย. 63 
 

ค ำศัพท์และส ำนวนทำงกฎหมำย 
- ข้อกฎหมำยมหำชนที่ส ำคัญ 

3 บรรยำย อภิปรำยโดย 
นักศึกษำ นักศึกษำ 
ค้นคว้ำรำยงำน WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 



สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

6 
On site 

24 ก.ย. 63 

ค ำศัพท์และส ำนวนทำงกำรเมือง 
- ข่ำวและบทควำมภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับกำรเมือง 

3 บรรยำย อภิปรำยโดย 
นักศึกษำ นักศึกษำ  
ค้นคว้ำรำยงำน WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

7 
Online  

1 ต.ค. 63 
 

ค ำศัพท์และส ำนวนทำงกำรเมือง 
- ข่ำวและบทควำมภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุปประเด็น 
WBSC  

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

8 
On site 

8 ต.ค. 63 
 

ค ำศัพท์และส ำนวนทำงกำร
ปกครองและนโยบำยสำธำรณะ 
- ข่ำวและบทควำมภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับกำรปกครอง 

 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุป
ประเด็น WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

9 
Online  

15 ต.ค. 63 

ค ำ ศั พท์ แ ล ะส ำ น วนทำ งก ำ ร
ปกครองและนโยบำยสำธำรณะ 
- ข่ำวและบทควำมภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุปประเด็น 
WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

10 
On site 

22 ต.ค. 63 
 

เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 
- ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง
กั บ ก ฎ ห ม ำ ย ม ห ำ ช น  แ ล ะ
กำรเมืองกำรปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุป
ประเด็น WBSC  

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

11 
Online  

29 ต.ค. 63 

เทคนิคกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 
-  ข่ ำว  บทควำม เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมำยมหำชน และกำรเมือง
กำรปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุปประเด็น 
WBSC  

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 



สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

12 
On site 

5 พ.ย. 63 

กำรจับใจควำมส ำคัญ และกำร
สรุปประเด็น  
- ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง
กั บ ก ฎ ห ม ำ ย ม ห ำ ช น  แ ล ะ
กำรเมืองกำรปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุป
ประเด็น WBSC  
 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

13 
Online 

12 พ.ย. 63 
 
 

กำรจับใจควำมส ำคัญ และกำร
สรุปประเด็น  
-  ข่ ำว  บทควำม เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมำยมหำชน และกำรเมือง
กำรปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุปประเด็น 
WBSC  

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

14 
On site 

19 พ.ย. 63 
 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรท ำควำม
เข้ำใจและแปลไทยเป็นอังกฤษใน
เชิงกฎหมำยปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุป
ประเด็น WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

15 
On site 

26 พ.ย. 63 
 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรท ำควำม
เข้ำใจและแปลอังกฤษเป็นไทยใน
เชิงกฎหมำยปกครอง 

3 บรรยำย พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบ  อำจำรย์และ
นักศึกษำร่วมกันสรุป
ประเด็น WBSC 

ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

16 สอบปลำยภำค 3 สอบปลำยภำค ผศ. ดร.เขมภัทท์  
เย็นเปี่ยม 
ผศ.กันวิศำ           
สุขพำนิช 

ผศ. กัญญกำนต์ 
เสถียรสุคนธ์ 

 


