รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553224

ชื่อวิชา การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
2) อาจารย์ผู้สอน: ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 ตระหนักถึงคุณค่าของคุณ ธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
ตนเองสังคมและมีจติ สาธารณะ มีภาวะผู้นําเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่นื และสามารถทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ดี มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
2.1.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถจําแนกและ
อธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
สามารถบูรณาการและประยุ ก ต์ใช้กั บ ศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องรวมถึงดําเนิน ชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
2.1.3 สามารถคิด อย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็น
อย่างดี สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได้ สามารถวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.4 มี ค วามสามารถทํ า งานเป็ น กลุ่ ม ในฐานะผู้ นํ า และผู้ ต ามได้ สามารถริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
สื่อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความเคารพในสิทธิและความ
มีคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ
2.1.5 มีทั ก ษะในการใช้เครื่อ งมื อที่ จําเป็ นเกี่ย วข้อ งกั บ คอมพิ วเตอร์ สามารถสืบ ค้ น
ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชีวติ และแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นําเสนอแนวคิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการแปล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและกลวิธีก ารแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยเลือกใช้ภาษาแปลที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฝึกการแปลโต้ตอบทางธุรกิจ รายงาน
บันทึกข้อความ บันทึกการประชุม และบทความทางธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาใน
งานแปล
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Study principles and strategies of translation in the business area from English into
Thai and vice versa. Gain understanding of cross-cultural communication to be able to
select language appropriate with clients from different cultural backgrounds. Practice
translating business correspondences, reports, memorandums, minutes, and business
articles as well as analyze and solve translation problems.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

บรรยาย และ
ฝึกปฏิบัติ
อย่างน้อย 30
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา

ให้คําปรึกษา แนะนํา สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรูใ้ ห้ชัดเจนและ
แม่นยํายิ่งขึน้ โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา
สอนเสริมตามความ จําเป็น
โดยพิจารณาจาก พัฒนาการ
ต้องการของ นักศึกษาแต่ละ
ราย ตาม ความจําเป็น

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือ
ผ่าน Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ
อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูน้ ําเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอ่ ผูอ้ ื่นและ
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมี
คุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น

ด้านความรู้
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ท่เี ป็น

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่
ประเมิน
1-15

1) ใช้วธิ ีการสอนแบบร่วมมือและ
มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การแบ่งความ
รับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกัน
2) ผูส้ อนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง
ของการแต่งกายและการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาแต่งกายเหมาะสม ส่งงาน
ตรงตามเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนกําหนดเวลาเข้าชั้นเรียน
3) ใช้วธิ ีการสอนแบบเน้นให้ผเู้ รียนเป็น
ผูป้ ฏิบัติและการสอนที่ให้ผเู้ รียนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้และ
จิตสาธารณะ
1) ผูส้ อนบรรยายประกอบภาพสไลด์
จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์และเปิด

1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายการ
ร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงานกลุ่มเพื่อนและ
เครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
1) การทดสอบย่อย
1-15
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
20%

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พื้นฐานในการดารงชีวติ
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์
ความรู้ท่ศี ึกษา
3) มีความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับชุมชนและ
ความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงดําเนินชีวติ
ได้อย่างมีคุณภาพ

โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนในประเด็น ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
วิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย
2) ฝึกฝนการแปลโดยการทํา
แบบฝึกหัดแปลทั้งในห้องเรียนและ
แบบออนไลน์นอกชั้นเรียน
3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติการแปลตามหลักการและ
ทฤษฏีที่สอนโดยมีการจดบันทึก
ขั้นตอนและกระบวนการแปลและมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงของนักแปลอาชีพใน
ประเทศและโลก
1) ผูส้ อนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วธิ ีการสอนที่ส่งเสริมการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองและการใช้

ภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือ
โครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 1-15
และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

กระบวนการเรียนการสอนที่สง่ เสริม
ให้นักศึกษาค้นพบด้วยตนเอง
2) ผูส้ อนรับบทบาทเป็นผู้สอนงานและ
ผูใ้ ห้คําปรึกษา ตลอดจนกระตุ้นให้
นักศึกษามีความก้าวหน้าในการทํา
โครงงานโดยจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบเผชิญปัญหา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริม
และความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มใน ให้เกิดการทํางานร่วมกัน
2) จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้ผู้เรียนให้
ฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่ จัดทําโครงงานแปลตามรูปแบบการ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรม เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือพึ่งพากัน
ต่างๆได้
ในการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาใน
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ดี ีสามารถสื่อสาร
การเรียน ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปัญหา
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและ
หรือหาคําตอบร่วมกัน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
ของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์

1) สังเกตจากการอภิปรายร่วมกันใน
1-15
ชั้น) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3) พิจารณาจากผลงานความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
มอบหมาย

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ผูส้ อนสาธิตแหล่งข้อมูลและวิธีการ
ในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ผูส้ อนแนะนําวิธีการเลือกใช้ขอ้ มูล
จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) มอบหมายให้ผเู้ รียนทําโครงงาน
แปลที่ตอ้ ง สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนําเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาไทยและ

1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือ
โครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน

1-15

ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพในสิทธิและความมี
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็น
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับ

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

ภาษาอังกฤษ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้ 4) ผูส้ อนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน
และผูใ้ ห้คําปรึกษา ตลอดจนกระตุน้ ให้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
นักศึกษามีความก้าวหน้าในการทํา
แสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ โครงงาน โดยจัดกระบวนการเรียน
เพื่อประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ และแก้ไข การสอนแบบเผชิญปัญหา
ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
ชีแ้ จงรายละเอียดวิชา
(3 ชม.) จุ ด มุ่ ง หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แนว
ทางการจัด กาเรีย นการสอน และ
เกณฑ์การประเมินและวัดผล

2 - 3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล
(3 ชม.) - คําจํากัดความ
- ประวัติความเป็นมาของการแปล
และการศึกษาการแปล
- องค์ประกอบพืน้ ฐานของการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

- บรรยายเอกสาร มคอ.3

- รายละเอียดของ
- สื่อแบบเรียน และแบบฝึกหัด
รายวิชา (มคอ. 3)
- Power Point
- เอกสารประกอบการ
- เอกสาร และ Websites ที่เกี่ยวข้อง เรียน
www.uefap.com
- แบบทดสอบก่อน
www. universityenglish.com
เรียน
www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/index.php
- PowerPoint

1. สนทนากับผูเ้ รียนเพื่อให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําว่า “การ
แปล”
2. รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน
แล้วสรุปความหมาย

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

แปล
Case study of ATA, American
translator Association and code of
ethics

การแปลใบขับขี่ ต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
3. ยกตัวอย่างนิยามของคําว่า “การ
แปล” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล
ที่ มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ
4. ขออาสาสมัครแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของคํานิยามต่าง ๆ
5. สรุปความหมายของคําว่าการ
แปลร่วมกับผูเ้ รียน
6. ผูส้ อนอธิบายเนือ้ หาในบทที่ 1
เรื่องประวัติความเป็นมาของการ
แปลและการศึกษาการแปล
ประกอบการนําเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์ พอยท์
7. สนทนากับผูเ้ รียนเพื่อให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
พืน้ ฐานของการแปลว่าควรมี

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้งและการรับฟังการ
ยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
5) ตรวจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การทําแบบฝึกหัด
แปลในชั้นเรียน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

อะไรบ้าง
4-5 ทฤษฎีการแปล
(6 ชม.) - แนวคิดเรื่องการใช้ภาษา
เทียบเคียง
- วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแป
- Case study of ATA, American
translator Association

- แนวทาง รายละเอียดการแปล
ใบขับขี่ ต่างประเทศ

1. ผูส้ อนถามคําถามเพื่อกระตุ้นให้ -เอกสารประกอบการ
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรียน
การใช้ภาษาเทียบเคียง และวัจน
- PowerPoint
ปฏิบัติศาสตร์กับการแปล
ประกอบการนําเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
2. สรุปความสําคัญของทั้งสอง
แนวคิดที่มตี ่อการแปลร่วมกับ
ผูเ้ รียน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการ เข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟังการ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6 - 7 แนวคิดและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
(6 ชม.) การ แปล
- ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการ
แปล
- แนวคิดด้านการแปลที่เน้น
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายในการ
แปล
- Case study of British of Translator
Association
- Family and relevant translation
include Birth certificate, marriage
certificate, death certificate

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

1. ผูส้ อนถามคําถามเพื่อกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปล
ตามที่ผเู้ รียนได้ไปศึกษามาแล้ว
ล่วงหน้าประกอบการนําเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. ให้ผู้เรียนจับคู่แล้วจับฉลากเลือก
ตัวละครและสถานการณ์และแปล
ประโยคที่กําหนดให้ออกเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับตัวละคร
และสถานการณ์โดยต้องทําน้ําเสียง
และท่าทางให้สอดคล้องกับบทแปล
ด้วย
3. สรุปความสําคัญของ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมที่มตี ่อการ

สื่อที่ใช้

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- VDO

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด

ผู้สอน

แปลร่วมกับผูเ้ รียน
4. ผูส้ อนถามคําถามเพื่อกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดด้านการแปลที่เน้น
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่
ผูเ้ รียนได้ไป ศึกษามาแล้ว
ประกอบการนําเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
8-9 ประเภทของการแปล
(6 ชม.) - Case study of British of Translator
Association and code of ethics
- Family and relevant translation
include Birth certificate, marriage
certificate, death certificate

1. ทําแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1
นําเสนองานแปลในรูปแบบต่าง ๆ
และให้ผเู้ รียนอภิปรายว่างานแปลที่
นําเสนอมานีม้ ีวธิ ีการแปลที่แตกต่าง
กันอย่างไร ผิด-ถูกอย่างไร
เหมาะสมหรือไม่
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ประเภท
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

ของการแปล” ประกอบการ
นําเสนอ ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์
3. จับกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อ
วิเคราะห์ประเภทของต้นฉบับ และ
ระบุประเภทของการแปลให้ชัดเจน
พร้อมส่งตัวแทนออกมานําเสนอ
การตัดสินใจของกลุ่ม
10-11 กระบวนการแปล
1. สอบถามผูเ้ รียนในชั้นให้ช่วยกัน
(6 ชม.) - ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นฉบับ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
- Case study of British of Translator แปลว่ามีขนั้ ตอนในการแปลอย่างไร
Association and code of ethics
และมีขอ้ ดีหรือข้อเสียอย่างไร
- Corporation translation includes
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
Trademark registration, income
การวิเคราะห์ต้นฉบับ”
personal tax, GST tax
ประกอบการนําเสนอด้วยโปรแกรม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทํา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กําหนด
14

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
พาวเวอร์พอยท์
3. แจกใบงานให้ผเู้ รียนจับคู่เพื่อ
อ่านและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นฉบับ
โดยให้ผเู้ รียนจดบันทึกขั้นตอนการ
หาข้อมูลและแหล่งข้อมูล อาทิ
เว็บไซต์ พจนานุกรม และการ
สอบถามจากผูอ้ ื่นลงในใบงาน
4. ร่วมกันเฉลยใบงานด้วยการเรียก
สุ่มแต่ละคู่เพื่ออธิบายเนือ้ หาใน
ต้นฉบับ และบอกวิธีในการหาข้อมูล
ของต้นฉบับ
5. ทําแบบฝึกหัดเพื่อวิเคราะห์
ต้นฉบับทั้งด้านโครงสร้างประโยค
ความหมายของโครงสร้างประโยค
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
บริบท

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
12-13 กระบวนการแปล
(6 ชม.) - ขั้นตอนการแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
2. สอบถามผู้เรียนในชั้นให้ช่วยกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเมื่อลง
มือแปล ผูเ้ รียนมีวิธีการและเทคนิค
ใดในการแปล
3. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
การแปล” ประกอบการนําเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. ผูเ้ รียนจับคู่เหมือนในสัปดาห์ที่ 7
เพื่อลงมือแปลต้นฉบับในใบงานที่
แจกให้ผเู้ รียนในสัปดาห์ที่ 7 ใน
ระหว่างที่แปลให้ผเู้ รียนจดบันทึก
วิธีการ และขั้นตอนในการแปล
ตลอดจนปัญหาที่พบในการแปลลง
ในใบงานโดยละเอียด
5. ขออาสาสมัครออกมานําเสนอ

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

14-15 กระบวนการแปล
(6 ชม.) - ขั้นตอนการตรวจสอบและ
ปรับแก้บทแปล
- Case study of ASIA countries of
translation Association and code of
ethics
- Tourism and labor translation
includes contract (hotel and tourism
business), work permit for immigrant
residences

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
บทแปลของแต่ละคู่ พร้อมนําเสนอ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการ
แปล ผูเ้ รียนอื่น ๆ ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทําโครงงานแปลของนักศึกษา
1. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
การตรวจสอบและปรับแก้บทแปล”
ประกอบการนํา เสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทํางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนําเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
16
(3 ชม.)

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- งาน
- สอบปลายภาค
- จิตพิสัย
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

60%
30%
10%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาหลักการแปล. คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล. (2558). การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผ่องศรี ลืมพร้อมชัย. (2559). การแปลให้เก่ง คู่มอื นักแปลมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สมาคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.
อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล. (2554). จุดมุง่ หมาย หลักการ และวิธีแปล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มีวธิ ีการในการด าเนินการดังนี้
1) การซักถามข้อมูลจากนักศึกษาในระหว่างการเรียน
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของ อาจารย์ งานวิจัยใหม่ ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวธิ ีการดังนี้
1.1 สังเกต และบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรูเ้ พื่อน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับผล การเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของโครงงาน
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที

การสังเกต
พฤติกรรม



วิธีการประเมิน
การสอบ




การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน
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2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส้ อนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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