รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 552127 ชื่อรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
(Reading English in Political Science)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
552127 การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประเภทวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ควบคู่ไปกับการฝึก การอ่านใน
สาขารัฐศาสตร์
1.2 ผู้เรียนมีความหมายของคาศัพท์จากบริบท จับใจความสาคัญและสรุปประเด็นจากการอ่าน
เนื้อเรื่อง บทความ รายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรัฐศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ทางรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
2.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
2.3 พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
อ่านเพื่อทาความเข้าใจจับใจความสาคัญและสรุปประเด็นจากการอ่านเนื้อเรื่อง บทความ รายงาน
และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรัฐศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงและ
การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท
Reading for understanding, main idea, and summary from context, articles, report,
and information related to political science; technical reading for specific information and
guessing vocabulary’s meaning from context.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง ให้คาปรึกษา แนะนา
ต่อภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 90 ชั่วโมงต่อ
ภาคสนาม
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจารายวิช า ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง
- อาจารย์ จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็นรายบุ คคล หรือ รายกลุ่ มตามความต้องการ 1 ชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นา และผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
ทางด้านรัฐศาสตร์
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เป็นข่าว บทความที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
- การสอนในชั้นเรียน
- การสอนในระบบออนไลน์
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมายในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การอ่านทางรัฐศาสตร์เพื่อทาความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสื่ อ ความ ทั้ งในเรื่ อ งการอ่ า น การเขี ย น การย่ อ ความ การเรี ย งความตลอดจนการอภิ ป รายเป็ น
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกีย่ วกับรฐศาสตร์
2.2 วิธีการสอน
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บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Active learning โดยกระบวนการ Student Center เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง การสอนในชั้นเรียนและการสอนในระบบออนไลน์
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อเรียนรู้แนวทางใน
การอ่าน วิเคราะห์ และตีความงานเขียนรัฐศาสตร์ ฝึกเขียนย่อความ เรียงความ อภิป รายเป็นภาษาอังกฤษ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
- การสะท้อนแนวคิดจากบทเรียนโดยการอ่านบทความทางรัฐศาสตร์ทั้งในชั้นเรียนและการสอน
ในระบบออนไลน์
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
- พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบในงานที่ ม อบหมายให้ ค รบถ้ ว นตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้งของประเทศไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
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- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงานในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการอ่าน การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอใน
ชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและข่าวในหนังสือพิมพ์ คัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในชั้นเรียนและระบบออนไลน์
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
552127 การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

1
(onsite)

Unit 1 : It Happened in
Thailand (1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

2
(online)

Unit 2 : It Happened in
Thailand (2)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

3
(online)

Unit 3 : Story of the Year
(1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing

3

- บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความ
และหนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน
- บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความ
และหนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- ยกตัวอย่างบทสนทนาประกอบ
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(เรียนระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(เรียนระบบออนไลน์)

1

มคอ. 3
6. Exercises

ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

4
(onsite)

Unit 4 : Story of the Year
(2)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

5
(online)

Unit 5 New Public law (1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3 Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

6
(onsite)

Unit 6 New Public law (2)
1. Reading English news
practice

3

บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- ยกตัวอย่างบทสนทนา
ประกอบ
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการฟัง พูด
- การฝึกการเขียนทาง
รัฐศาสตร์ด้วยการให้นักศึกษา
ได้คิดด้วยตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(เรียนระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

2

มคอ. 3
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการฟัง พูด
- การฝึกการเขียนทาง
รัฐศาสตร์
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในระบบออนไลน์
ประกอบการเรียน/PPT

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

7
(online)

Unit 7 Public safety &
security (1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

8
(onsite)

Mid-term

3

บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- ยกตัวอย่างบทสนทนา
ประกอบ
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการเขียนทาง
รัฐศาสตร์
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team
การสอบกลางภาค
(การสอบในชั้นเรียน)

ผู้สอน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(เรียนระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
- การสอบในชั้นเรียน

3

มคอ. 3
9
(online)

Unit 8 Public safety &
security (2)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

10
(onsite)

Unit 9 Diplomacy and
International Relation (1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11
(onsite)

Unit 10 Diplomacy and
International Relation (2)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

- บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความ
และหนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(เรียนระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

ผู้สอน

บรรยายและฝึกการอ่าน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ภาษาอังกฤษจากบทความและ (การเรียนในชั้นเรียน)
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย

4

มคอ. 3

12
(onsite)

Unit 11 : Environmental
politics (1)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

13
(onsite)

Unit 12 : Environmental
politics (2)
1. Reading English news
practice
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14
(onsite)

Unit 13: Public health
1. Reading English news
practice

จานวน
ชั่วโมง
3

ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการเขียนทางรัฐศาสตร์
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษา
โดยการอ่าน
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยายและฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
หนังสือพิมพ์

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

ผู้สอน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
(การเรียนในชั้นเรียน)

5

มคอ. 3
2. Catching the main idea
3. Getting the facts
4. Vocabulary practice
5. Sentence writing
6. Exercises

15
(online)

16

Unit 15: Presentation
and discussion
1. Group presentation.
2. Participation in
a discussion
3. Analyze and evaluation

3

Final Examination

1.3

- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษาโดย
การอ่าน
- การฝึกการเขียนทางรัฐศาสตร์
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนในชั้นเรียน
บรรยายและฝึกการอ่าน
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ภาษาอังกฤษจากบทความและ
(เรียนระบบออนไลน์)
หนังสือพิมพ์
- การตั้งคาถาม
- อภิปรายกลุม่ จากกรณีศึกษาโดย
การอ่าน
- การฝึกการเขียนทางรัฐศาสตร์
- การฝึกการอ่านทางรัฐศาสตร์
ด้วยการให้นักศึกษาได้คดิ ด้วย
ตนเอง
- สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT
- การเรียนระบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Microsoft Team
สอบปลายภาค

หมายเหตุ การเรียนในชั้นเรียน 9 ครั้งและการสอนในระบบออนไลน์ 6 ครั้ง 60:40

6

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินพฤติกรรมความ
1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
รับผิดชอบในหน้าที่และงานที่
ตนอย่างมีคุณธรรม
ได้รับมอบหมาย
จริยธรรม และด้วย
2) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อ
ความรับผิดชอบทั้งใน
เวลาของผูเ้ รียนในการเข้า
ส่วนตนและส่วนรวม
ห้องเรียน การแต่งกายตาม
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ระเบียบ และความซื่อสัตย์
มีความซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต
3) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ประเมินความพร้อมเพรียงใน
และสามารถทางาน
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ร่วมกับผู้อื่นได้
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การเรียนออนไลน์
และสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ด้านความรู้
1) วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า
1) มีความรู้และความเข้าใจ
การนาเสนอรายงาน
เกี่ยวกับหลักการ
2) การทางานกลุ่มและผลงาน
แนวคิด ทฤษฎีและ
3) การฟังและการพูดและสรุป
เนื้อหาสาระสาคัญของ
บทความ
รายวิชาที่เกี่ยวกับ
4) การส่งงานตามที่มอบหมาย
สาขาวิชารัฐศาสตร์
2) มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาความรู้ของตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
10%

1-16

40%

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

7

มคอ. 3
3

4

ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ
และมีตรรกะที่เกี่ยวข้อง
กับการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษทาง
รัฐศาสตร์
2) สามารถรวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะตาม
กรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทา
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนา
ภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
2) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบใน

1) สังเกตและประเมินผลการฝึก
วิเคราะห์กรณีศึกษา
การอภิปรายในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็น
2) ทดสอบปลายภาค
3) ทดสอบปลายภาค
4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุ่ม
5) ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานหรืองานที่มอบหมาย

1-16

30%

1) ประเมินพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดหรือ
งานที่มอบหมายรายบุคคล
และรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชั้นเรียนและ
ระบบออนไลน์

1-16

10%
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การพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่
4 (ต่อ)

5

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3) รู้จักบทบาทหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบใน
การทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
1) ประเมินจากการสื่อสารหรือ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การถ่ายทอดของนักศึกษาตาม
การใช้เทคโนโลยี
โจทย์ใบงาน แบบฝึกหัด และ
สารสนเทศ
รายงานการศึกษาค้นคว้า
1) สามารถประยุกต์ใช้
2) ประเมินจากการนาเสนอโจทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์และรายงานการศึกษา
เพื่อการสื่อสารและ
ค้นคว้าในชั้นเรียนและระบบ
การสืบค้นได้อย่าง
ออนไลน์
เหมาะสม
2) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

1-16

10%

9

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Panatip Pinijsakkul. (2016). Sentence Writing .Thammasat University Press.
Terry L. Fredrickson. (2015). Easy English News. บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. www.englisch-hilfen.de/en/exercises/word_order/sentences10.htm
Sentences in English, Word order - Subject, verb, object, place, time. (July
3,2017)
2. https://www.englishgrammar.org ›Simple,Compound or Complex-English
grammar (July 30,2017)
3. Grammar.yourdictionary.com › Sentences › Compound Sentences (July 30,
2017)
4. https://www.englishgrammar.org › Writing (July 30,2017)
5. www2.ivcc.edu/rambo/eng1001/sentences.htm (July 30,2017)
6. www.readingbanhkokpost.com (July 30,2017)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิ น การสอนในข้ อ 2 จึ งมี ก ารปรับ ปรุ งการสอน โดยการจั ด กิ จ กรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ
11
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