
 มคอ. 3 

 รายละเอยีดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

คณะ/ภาควิชา                ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1   รหัสและช่ือรายวิชา  

 608 201              ภาษาองักฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

                                  (English for Public Administration) 

2   จํานวนหน่วยกติ   

                              (3) (3-0-6) 

3   หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

                 หลกัสูตรรัฐประศานศาสตร์มหาบณัฑิต   

                  หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นบัหน่วยกิต)  

4   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

                  1.  ผศ. ดร. อนุวตั กระสังข ์     อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา 

                  2.  รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกรู  อาจารยผ์ูส้อน 

5   ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 

      ภาคการศึกษาท่ี 2 /2562          ปริญญาโท ชั้น ปีท่ี 1   

6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

           ไม่มี 

7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

8 สถานท่ีเรียน    

      อาคารเรียนรวม โซน บี    ชั้น 5  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

9 วันท่ีจัดทํารายละเอยีดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

      12 ธนัวาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

                 (1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะทางโครงสร้างพื้นฐานภาษาองักฤษในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน เพือ่การส่ือสารทางวิชาการทางรัฐประศาสนศษสตร์ โดยนกัศึกษาสามารถฟังคาํบรรยายทางวิชาการ 

การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ ์ในการอภิปรายทางวิชาการ โดย

ใชท้กัษะภาษาองักฤษทางดา้นการฟังและการพูดไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

(2) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการอ่านตาํรา/บทความทางวิชาการ/เอกสาทางวิชากา 

และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

              (3) เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ผลงานทางวิชาการโดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ และสรุป

ใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านจากเอกสารทางวิชาการ เช่น วารสาร บทความ งานวิจยั บทคดัย่อ ฐานขอ้มูล ส่ิงพิมพ์

และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 

             (1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

             (2) เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

             (3) เพื่อนกัศึกษาไดท้ราบถึงกระบวนการอ่านเอกสารวิชาการเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์  

            (4) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมา สามารถนาํมาประยกุ๖ใชใ้นกระบวนการศึกษา

และการทางานไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                         หมวดท่ี 3 ลกัษณะการดาํเนินการ   

 

1   คําอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาพฒันาความสามารถในการใชท้กัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน

ประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการอ่านเอกสารวิชาการขององคค์วามรู้

ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการมุ่งเนน้การคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั วารสาร 

หนงัสือพิมพ ์ส่ือ Social network และฝึกทกัษะต่าง ๆ จากการอ่าน การฟัง การเขียน การนาํเสนองาน

ผา่นเอกสารทางวิชาการและตาํราในสาขาวิชาน้ี 

2   จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

    



 3 

3.   จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      (1) ผูส้อนแจง้ใหน้กัศึกษาทราบคาบสอนท่ีวา่งของอาจารยใ์นกรณีท่ีตอ้งการพบดว้ยตนเอง  

       (2) ขอคาํปรึกษาผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดท่ี้ e-mail : surin.nymk@gmail.com 

        (3) อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธ /วิธีการสอน  กลยุทธ /วิธีการประเมินผล  

1.1 มีวินัยตรงตอเวลา มีความ

รับผิดชอบท้ังตอตนเองและผูเรียน 

การเช็คเวลาเขาชั้นเรียนของ

นักศึกษาทุกครั้ง ท่ีทำการเรียนการ

สอน 

ประเมินจากคะแนนเขาชั้นเรียน  

1.2 เคารพสิทธิของผูอ่ืน ตลอดจน

เห็นคุณคาในศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

 

1.การไมลอกคำตอบของกลุมอ่ืน 

2.ไมสงเสียงดังรบกวนขณะท่ีผูสอน

ทำการสอน และไมรบกวนผูเรียน

คนอ่ืน 

1.ประเมินจากการไมลอกคำตอบ

ของกลุมอ่ืน  

2.สังเกตพฤติกรรม 

1.3 มีท้ังภาวะความเปนผูนำและผู

ตามท่ีดี สามารถทำงานเปนทีมได 

 

1.พฤติกรรมของผูเรียนในการ

แบงกลุมเพ่ือทำกิจกรรม  โดย

อาจารยเปนผูแบงกลุมใหนักศึกษา

ซ่ึงแตละครั้งนักศึกษาจะไดอยูกลุม

ท่ีมีความหลากหลายและแตกตาง

กันทุกครั้ง เม่ือนักศึกษาตองพบกับ

กลุมท่ีมีความหลากหลาย การ

แสดงออกในการผูนำ และการเปน

ผูตาม ท่ีปรากฏในระหวางการทำ

กิจกรรมในชั้นเรียน 

ประเมินจากคะแนนกิจกรรมท่ีมา

จาการแบงกลุม แตละครั้ง 

1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ

ในฐานะผูประกอบอาชีพ 

พฤติกรรมในการสอบเก็บคะแนน 

ระหวางภาค และคะแนนสอบ

ปลายภาค 

ประเมินจากคะแนนการสอบท่ีไม

ทุจริตในการสอบ 
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2. ดาน ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธ /วิธีการสอน  กลยุทธ /วิธีการประเมินผล  

2.1สามารถอธิบายปรากฏการณ

ทางการบริหารกิจการสาธารณะท่ี

เกิดข้ึน 

1.การสอนและอธิบายศัพท 

ภาษาอังกฤษท้ังดาน การบริหาร 

นโยบายสาธารณะ องคการ การ

บริหารทรัพยากรมนุษย การคลัง 

การเมือง 

2.เชื่อมโยงกับทฤษฎี และ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

1.ประเมินโดยการแบงกลุม และ

คะแนนท่ีไดจากการทำกิจกรรมแต

ละครั้ง 

2.ประเมินโดยการสังเกต

พฤติกรรมในการฟงบรรยายในชั้น

เรียน 

2.2 สามารถบูรณาการความรูทาง

รัฐประศาสนศาสตรกับศาสตร

สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

1.การสอนและอธิบายศัพททางรัฐ

ประศาสนศาสตร  

2.การสอนและอธิบายศัพท ทาง

เศรษฐศาสตร )เศรษฐกิจ (  

1.ประเมินโดยการแบงกลุม และ

คะแนนท่ีไดจากการทำกิจกรรมแต

ละครั้ง 

 

 

3. ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธ /วิธีการสอน  กลยุทธ /วิธีการประเมินผล  

3.1คิดอยางเปนระบบ และ

สรางสรรค 

 

1.การสอนโดยการแบงนักศึกษา

ออกเปนกลุม แตละครั้งนักศึกษา

จะไดอยูในกลุมท่ีไมสามารถรู

ลวงหนาได นักศึกษาจึงตอง

พ่ึงตนเอง และคิดอยางสรางสรรค

ในการทำกิจกรรมเพ่ือทำคะแนน 

2.การถามตอบในชั้นเรียน การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1.ประเมินโดยการแบงกลุม และ

คะแนนท่ีไดจากการทำกิจกรรมแต

ละครั้ง 

2.ประเมินจากสังเกตพฤติกรรม  

3.2 มีความสามารถรวบรวมขอมูล 

ศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็น

ปญหาและความตองการได 

การสอบระหวางภาค และการ

สอบปลายภาค 

ประเมินจากคะแนนสอบ 

 

3.4 มีจินตนาการ มีความใฝความรู 

และสามารถปรับใชองคความรูเพ่ือ

ตอยอดความรูเดิมไดอยาง

เหมาะสม 

การอานและวิเคราะหจาก

บทความ ท่ีมอบหมายใหกับ

นักศึกษา 

ประเมินจากคะแนนรายงาน 

)บทความ (  
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ /วิธีการสอน  กลยุทธ /วิธีการประเมินผล  

4.1  มีความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

การมอบหมายใหนักศึกษา จดจำ

คำศัพทท่ีเก่ียวของในทุกชั่วโมง 

ประเมินโดยการแบงกลุม และ

คะแนนท่ีไดจากการทำกิจกรรมแต

ละครั้ง 

4.2 สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได

เปนอยางดี 

1.การทำกิจกรรม 

2.การอานบทความ 

1.ประเมินจากคะแนนจากกลุม 

2.ประเมินคะแนนจากใบงาน 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรมท่ีดีงาม

ขององคกรอ่ืนได 

พฤติกรรมของผูเรียนในการ

แบงกลุมเพ่ือทำกิจกรรม  โดย

อาจารยเปนผูแบงกลุมใหนักศึกษา

ซ่ึงแตละครั้งนักศึกษาจะไดอยูกลุม

ท่ีมีความหลากหลายและแตกตาง

กันทุกครั้ง เม่ือนักศึกษาตองพบกับ

กลุมท่ีมีความหลากหลาย การ

แสดงออกในการผูนำ และการเปน

ผูตาม ท่ีปรากฏในระหวางการทำ

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1..ประเมินจากการสังเกต 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ หัวข้อ / รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/ส่ือท่ีใช้ 

             ผู้สอน 

1 แนะนําวิธกีารเรียนการสอนและการ

เตรียมพร้อมก่อนการเรียน, 

Introduction (Listening, Speaking, 

Reading, Writing)  

3 Course Syllabus/บรรยาย 

/ เอกสารการสอน 

/Video/ Power Point  

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

2-3 Introduction to public 

Administration 

     -Meaning 

     -Evolution 

    -Paradigm 

    -Management Principle 

6 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/Video/ Power Point / 

อภิปราย  / ฝึกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

4-5 MCU: a Public Organization 

-Foundation of MC 

    -Chronology of MCU 

    -MCU Management 

    -MCU as a Sangha University 

    -MCU Academic Services 

6 

 

 

 

บรรยาย/ เอกสารการสอน 

Video/ Power Point / 

อภิปราย  / ฝึกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

6-7. Public Policy 

-Meaning 

-Policy Process 

-Policy Implementation 

-Policy Evaluation 

6 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝึกปฏิบัต ิ

 

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

8 สอบกลางภาค 3 สอบข้อเขียน รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

9-10 Politics an Administration 

-Meaning 

-State 

_Institute- 

Regime 

 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

Video/ Power Point / 

อภิปราย  / ฝึกปฏิบัต ิ

 

 

11-12 Organization Theory 

-Meaning 

-Types of Organization 

6 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

Video/ Power Point / 

อภิปราย  / ฝึกปฏิบัต ิ

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 
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   2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1. ความรู้ แบบฝึกหดั สัปดาห์ท่ี 2-7 

และ 9-16 

10 % 

2.  ทกัษะทางปัญญา สอบกลางภาค 

และสอบปลาย

ภาค                       

สัปดาห์ท่ี 8 และ 

17 

80% 

3.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทาํกิจกรรมในชั้น

เรียน 

สัปดาห์ท่ี 13,14 5 % 

4.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การนาํเสนอ

แบบฝึกหดัและ

รายงาน 

สัปดาห์ท่ี 15 5 % 

 

        หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1 ตาํราและเอกสารหลกั 

(1) ติน ปรัชญพฤกษ,์ (200). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

         (2) Lane, Jan-Erik.  2005.  Public Administration and Public Management: the Principle- 

                    Agent Perspective. London: Routledge. 

-Organization Management 

-Leadership 

 

13-14 Human Resource Management 

-Meaning 

-Human Resource Planning 

-Management Process 

-Human Resource Development 

6 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/ Power Point / อภิปราย  

/ ฝึกปฏิบัต ิ

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

15-16 Modern Public Management 

-Concept 

-Principles (Re-engineering, 

Benchmarking, TQM, Balanced 

Scorecard, SWOT Analysis, etc.)  

6 บรรยาย/ เอกสารการสอน 

/Vrdio/ Power Point / 

อภิปราย  / ฝึกปฏิบัต ิ

รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 

17. สอบปลายภาค 3 สอบข้อเขียน รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร 
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2   เอกสารและข้อมูลแนะนํา สําคัญ          

(1) สาํนกังานสอนพระสอนศีลธรรม, (2558). ประวติและพฒันาการมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 

        วิทยาลยั. กรุงเทพฯ: บริษทั 21 เซนจูรี จาํกดั 

(2) Anthony, William P. and et. al., (2002). Human Resource Management: A Strategic Approach.   

         Forth Worth, Tex.: Harcourt College. 

(3) Kraft, Michael E. and Scott R. Furlong, (2015). Public Policy: Politics Analysis and Alternative. Los     

          Angeles: Sage. 

(4) Nigro, Felix A., (1989). Modern Public Administration. New York: Harper & Row. 

(5) Steiss, Alan Walker, (2003). Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. New  

           York: Marcel Dekker. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุ 

 
1 กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

           (1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 

      (2) การสะทอ้นขอ้คดิ จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

      (3) ตอบแบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (1) ผลการเรยีนของนกัศกึษา 

      (2) การสงัเกตของอาจารยป์ระจาํรายวชิาน้ี 

         (3) การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

         (4) การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิขอ้สอบ 

3 การปรบัปรงุการสอน  

         (1)  สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 

         (2)  การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

       (1)  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิที่

ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

           (2) มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยตรวจสอบ 

         ขอ้สอบ  รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

          (3)  การสอบสมัภาษณเพือ่ประมวลการเรยีนรูใ้นรายวชิา 

5 การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

      (1) ปรบัปรุงรายวชิาทุก 4 ปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

      (2)  เปลีย่นหรอืจดัการเรยีนการสอนเป็นทมีหรอืแบ่งหวัขอ้/ ผลการเรยีนรูใ้นการสอนของอาจารยว์ชิาน้ี 
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           ลงชื่อ                                           ผูส้อน/ผูร้ายงาน 

(รองศาสตราจารย ์ดร. สุรนิทร ์นิยมางกูร) 

     ……….. / ………..… / …………. 

 

                 ลงชื่อ                                           ผูร้บัผดิชอบ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนุวตั กระสงัข)์ 

     ……….. / ………..… / …………. 

 


	หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
	หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ
	หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

	หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

