รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552203

ชื่อวิชา หลักการแปล
Principles of Translation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน :
ผศ.ดร. นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ ตอนเรียน A1
ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
ตอนเรียน B1
ผศ.ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ตอนเรียน C1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32303
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพือ่ ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการเรียน มีการแสวงหาความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและกลวิธีการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนเข้าใจใน
ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการแปลในปัจจุบัน
2.1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลและค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถบูรณาการทักษะทางภาษาเข้ากับศาสตร์ด้านการ
แปลได้
2.1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา เป็นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง
2.1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และ
นาเสนอข้อมูล ตลอดจนสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นาเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการแปล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาประวั ติ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารแปล ขั้น ตอนและกลวิธี ก ารแปล รวมถึ ง
เทคนิคการปรับบทแปล ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการแปล ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
กับการแปล วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแปล โครงสร้างประโยคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และคุณสมบัติของนักแปลที่ดี ฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
อังกฤษ
Study history, concepts, theories, process, and strategies of translation as well
as translation adaptation techniques, and the relationship between communication and
translation, and sociolinguistics, and pragmatics and translation. Learn about structure of
Thai and English sentences as well as qualifications of being a good translator. Practice
translation from Thai into English and vice versa.
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

บรรยาย และ
ฝึกปฏิบัติ
อย่างน้อย 45
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรูใ้ ห้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึน้ โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า
สอนเสริมตามความ จ าเป็น
โดยพิจารณาจาก พัฒนาการ
ต้องการของ นักศึกษาแต่ละ
ราย ตาม ความจ าเป็น

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือ
ผ่าน Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ
อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและงาน
ที่ได้รับ มอบหมาย
2) แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างมี คุณธรรม จริยธรรม เช่น การไม่
คัดลอกแนวคิดงานแปลของผูอ้ ื่น
3) ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะนักศึกษาในปัจจุบัน
และนักแปล ในอนาคต

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ใช้วธิ ีการสอนแบบร่วมมือ
(Cooperative learning) และ
มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูก้ ารแบ่งความ
รับผิดชอบ และแก้ปัญหาร่วมกัน
2) ผูส้ อนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง
ของการแต่งกายและการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาแต่งกายเหมาะสม ส่งงาน
ตรงตามเวลาและเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนกาหนดเวลาเข้าชั้นเรียน
3) ใช้วธิ ีการสอนแบบเน้นให้ผเู้ รียนเป็น
ผูป้ ฏิบัติ (Active learning) และการ
สอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-centered learning) เพื่อให้
ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นใน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียนและการเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การท างานที่ ได้รับมอบหมาย และการ
ส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
3) ตรวจประเมินจากผลงานที่ไม่มีการ
คัดลอก มีคุณภาพและเรียบร้อย
4) ประเมินจากการสังเกตและสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงจากผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่มโดยสังเกตวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกันของผู้เรียนและการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดง
ความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รียน

สัปดาห์
ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ด้านความรู้
1) มีความรู้และเข้าใจในประวัติ หลักการ
และทฤษฎีที่สา คัญในการแปล
2) มีความรูแ้ ละเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างการแปลกับภาษาศาสตร์เชิงสังคม
และการแปลกับวัจนปฏิบัติศาสตร์
3) ตระหนักถึงความแตกต่างในการแปล
จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ
4) มีความรู้และความเข้าใจใน
ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการแปลใน
ปัจจุบัน

1) ผูส้ อนบรรยายประกอบภาพสไลด์
จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนในประเด็น ที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive
method) และนิรนัย (Deductive
method)
2) ฝึกฝนการแปลโดยการทา
แบบฝึกหัดแปลทั้งในห้องเรียนและ
แบบออนไลน์นอกชั้นเรียน
3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้ลงมือ
ปฏิบัติการแปลตามหลักการและ
ทฤษฏีที่สอนโดยมีการจดบันทึก
ขั้นตอนและกระบวนการแปลและมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนใกล้เคียงกับ

1) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม 1-15
ในการ ทากิจกรรม
2) สังเกตจากการอภิปรายและการ
แสดงความ คิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่มโดยเฉพาะ การนาเสนอ
ความคิดเห็นแย้งและการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3)ประเมินจากคุณภาพของผลงานแปล
ใน โครงงานแปล
4 ) ตรวจประเมินจากการทดสอบย่อย
การทาแบบฝึกหัดแปลในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด Self Study แบบออนไลน์
และสอบปลายภาค

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

สถานการณ์จริงของนักแปลอาชีพ
1) ผูส้ อนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ สืบค้นข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์
เสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ข้อมูลโดยใช้วธิ ีการสอนที่ส่งเสริมการ
ในการเรียนและการแปลได้อย่างเหมาะสม สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism Learning) และการใช้
โดยการประมวลและ ค้นหาข้อมูลจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่สง่ เสริม
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ให้นักศึกษาค้นพบด้วยตนเอง (Self2) สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการ
Discovery Learning)
ทักษะทางภาษา แนวคิดและทฤษฎีการ
2) ผูส้ อนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน
แปลเพื่อการปฏิบัติการแปลได้อย่าง
(Coaching) และผูใ้ ห้คาปรึกษา
เหมาะสม
ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความก้าวหน้าในการทาโครงงานโดย
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปัญหา (Problem-Based
Learning)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ในการทา ากิจกรรม
2) สังเกตจากการอภิปรายและการ
แสดงความ คิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่มโดยเฉพาะ การนาเสนอ
ความคิดเห็นแย้งและการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
แปลในโครงงานแปล
4) ตรวจประเมินจากการทดสอบย่อย
การทา แบบฝึกหัดแปลในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด SelfStudy แบบออนไลน์
และสอบปลายภาค

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มีการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการ
แก้ปัญหา และ ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างสร้างสรรค์
2) มีการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าและผูต้ าม
ได้อย่าง เหมาะสมตามสถานการณ์ในการ
ทางานกลุ่มที่ได้รับ มอบหมาย
3) มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
แปลได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่
ประเมิน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 1) สังเกตจากการอภิปรายร่วมกันในชั้น 1-15
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative เรียน โดยเฉพาะการนาเสนอความ
Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
คิดเห็นแย้งและการรับฟังการยอมรับ
ทางานร่วมกัน
ความคิดเห็นของผู้อื่น
2) จัดกิจกรรมกลุ่มโดยให้ผู้เรียนให้
2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ น
จัดทาโครงงานแปลตามรูปแบบการ ร่วมในการทา โครงงาน การแบ่งงาน
เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน กันทา การเป็นผูน้ าและผูต้ าม
เพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือพึ่งพากัน
ในการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาใน
การเรียน ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปัญหา
หรือหาคาตอบร่วมกัน
1) ผูส้ อนสาธิตแหล่งข้อมูลและวิธีการ 1) สังเกตการสื่อสารเพื่อแสดงความ
1-15
ในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
คิดเห็นในชัน้ เรียน
สารสนเทศ
2) ตรวจประเมินจากการทาโครงงาน
2) ผูส้ อนแนะนาวิธีการเลือกใช้ขอ้ มูล แปลและการนา เสนอผลงานโดยการใช้
จากแหล่ง ต่าง ๆ ได้อย่างมี
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2) สามารถสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
3) สามารถนาเสนอและสื่อสารข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

หมายเหตุ

3) มอบหมายให้ผเู้ รียนทาโครงงาน
แปลที่ตอ้ ง สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนา เสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4) ผูส้ อนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน
(Coaching) และผูใ้ ห้คาปรึกษา
ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความก้าวหน้าในการทาโครงงาน โดย
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปัญหา (Problem-Based
Learning)
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
- แนะนาคาอธิบายและจุดมุ่งหมาย
(3 ชม.) ของรายวิชา ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถในการแปลและ
แบบทดสอบวัดทัศนคติก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ “ใน
ดวงใจนิรันดร์” และ Still on My
Mind และให้ผเู้ รียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแปล และการ
เลือกใช้ ถ้อยค าทั้งในต้นฉบับ และ
ฉบับแปล เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพใน
การแปล
2. แจก มคอ. 3 พร้อมแนะนา
ารายวิชา
3. ทาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกฎ
กติกามารยาทในการเรียน

- เพลงพระราชนิพนธ์
“ในดวงใจนิรันดร์” และ
Still on My Mind
- รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
- PowerPoint

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการ เข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่า เสมอ
2) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วม ในการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทา งานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก
าหนด

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

4. ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบวัดทัศนคติ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบก่อน
เรียนเพื่อวัดความสามารถทางการ
แปล
2
บทที่ 1: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
1. สนทนากับผูเ้ รียนเพื่อให้แสดง
(3 ชม.) การแปล
ความคิดเห็นเกีย่ วกับคาว่า “การ
- คาจากัดความ
แปล”
- ประวัติความเป็นมาของการแปล 2. รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน
และการศึกษาการแปล
แล้วสรุปความหมาย
- องค์ประกอบพืน้ ฐานของการ
3. ยกตัวอย่างนิยามของคาว่า “การ
แปล
แปล” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล
ที่ มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ
4. ขออาสาสมัครแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของคานิยามต่าง ๆ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการ เข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทา งานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
5. สรุปความหมายของคาว่าการ
แปลร่วมกับผูเ้ รียน
6. ผูส้ อนอธิบายเนือ้ หาในบทที่ 1
เรื่องประวัติความเป็นมาของการ
แปลและการศึกษาการแปล
ประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์ พอยท์
7. สนทนากับผูเ้ รียนเพื่อให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
พืน้ ฐานของการแปลว่าควรมี
อะไรบ้าง
8. แบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6
คน แจกใบงานที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบพืน้ ฐานของการแปล
แล้วให้ผู้เรียนทากิจกรรม
Information Gap 9. ผูเ้ รียน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้งและการรับฟังการ
ยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
5) ตรวจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การทาแบบฝึกหัด
แปลในชั้นเรียน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3
บทที่ 2: ทฤษฎีการแปล
(3 ชม.) - แนวคิดเรื่องการใช้ภาษา
เทียบเคียง (Equivalence Concept)
- วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแปล
(Pragmatics and translation

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

แลกเปลี่ยนความรูท้ ี่ตา่ งคนต่างไป
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพืน้ ฐาน
ของการแปล และออกมาตอบ
คาถามทีละกลุ่ม
1. ผูส้ อนถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้ -เอกสารประกอบการ
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรียน
การใช้ภาษาเทียบเคียง และวัจ
- PowerPoint
ปฏิบัติศาสตร์กับการแปล
ประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
2. สรุปความสาคัญของทั้งสอง
แนวคิดที่มตี ่อการแปลร่วมกับ
ผูเ้ รียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการ เข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

3. มอบหมายให้ผเู้ รียนอ่านบทที่ 2
ในหัวข้อภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับ
การแปลและแนวคิดที่เน้น
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

4
บทที่ 2: แนวคิดและ ทฤษฎีที่
(3 ชม.) เกี่ยวข้องกับการ แปล
- ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการ
แปล (Sociolinguistics and
translation)
- แนวคิดด้านการแปลที่เน้น
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายในการ
แปล (Functionalist concept)

1. ผูส้ อนถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปล
ตามที่ผเู้ รียนได้ไปศึกษามาแล้ว
ล่วงหน้าประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. ให้ผู้เรียนจับคู่แล้วจับฉลากเลือก
ตัวละครและสถานการณ์และแปล
ประโยคที่กาหนดให้ออกเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับตัวละคร

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟังการ
ยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
และสถานการณ์โดยต้องทาน้าเสียง
และท่าทางให้สอดคล้องกับบทแปล
ด้วย
3. สรุปความสาคัญของ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมที่มตี ่อการ
แปลร่วมกับผูเ้ รียน
4. ผูส้ อนถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดด้านการแปลที่เน้น
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่
ผูเ้ รียนได้ไป ศึกษามาแล้ว
ประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
5. ผูเ้ รียนแสดงบทบาทสมมติโดยให้
คนหนึ่งเป็นนักแปลอีกคนหนึ่งเป็นผู้
ว่าจ้างแปล โดยแต่ละคนจะมีใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ของตนเอง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กา
หนดข้อมูลสาคัญประกอบการแปล
(translation brief) ส่วนนักแปลจะ
เป็นผู้สอบถามรายละเอียดข้อมูล
สาคัญประกอบการแปลจากผู้
ว่าจ้างเพื่อนาข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะแปลอย่างไร
6. สุ่มเรียกแต่ละคู่เพื่อสอบถามว่า
ได้กาหนดข้อมูลและสอบถามข้อมูล
ใดบ้างและยังขาดข้อมูลสาคัญใด
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
แปล
7. มอบหมายให้ผเู้ รียนอ่านบทที่ 3
มาล่วงหน้า

15

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
5
บทที่ 3: ประเภทของการแปล
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. ทาแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1
นาเสนองานแปลในรูปแบบต่าง ๆ
และให้ผเู้ รียนอภิปรายว่างานแปลที่
นาเสนอมานีม้ ีวธิ ีการแปลที่แตกต่าง
กันอย่างไร ผิด-ถูกอย่างไร
เหมาะสมหรือไม่
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ประเภท
ของการแปล” ประกอบการ
นาเสนอ ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์
3. จับกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อ
วิเคราะห์ประเภทของต้นฉบับ และ
ระบุประเภทของการแปลให้ชัดเจน
พร้อมส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
การตัดสินใจของกลุ่ม
4. แต่ละกลุ่มจับสลากเพื่อแปล

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- VDO

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6
บทที่ 4: กระบวนการแปล
(3 ชม.) - ขั้นตอนการวิเคราะห์ ต้นฉบับ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
ต้นฉบับแต่ละประเภทเป็นการบ้าน
5. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนข้อที่ 1
ใหญ่
6. มอบหมายให้ผเู้ รียนอ่านบทที่ 5
ในหัวข้อขั้นตอนการวิเคราะห์
ต้นฉบับมาล่วงหน้า
1. สอบถามผูเ้ รียนในชั้นให้ช่วยกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
แปลว่ามีขนั้ ตอนในการแปลอย่างไร
และมีขอ้ ดีหรือข้อเสียอย่างไร
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
การวิเคราะห์ต้นฉบับ”
ประกอบการนาเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
3. แจกใบงานให้ผเู้ รียนจับคู่เพื่อ
อ่านและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นฉบับ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
โดยให้ผเู้ รียนจดบันทึกขั้นตอนการ
หาข้อมูลและแหล่งข้อมูล อาทิ
เว็บไซต์ พจนานุกรม และการ
สอบถามจากผูอ้ ื่นลงในใบงาน
4. ร่วมกันเฉลยใบงานด้วยการเรียก
สุ่มแต่ละคู่เพื่ออธิบายเนือ้ หาใน
ต้นฉบับ และบอกวิธีในการหาข้อมูล
ของต้นฉบับ
5. ทาแบบฝึกหัดเพื่อวิเคราะห์
ต้นฉบับทั้งด้านโครงสร้างประโยค
ความหมายของโครงสร้างประโยค
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
บริบท
6. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
7. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
บทที่ 4: กระบวนการแปล
(3 ชม.) - ขั้นตอนการแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
8. มอบหมายให้ผเู้ รียนอ่านบทที่ 4
ในหัวข้อขั้นตอนการขั้นตอนการ
แปล และขั้นตอนการตรวจสอบและ
ปรับแก้บทแปลมาล่วงหน้า
1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
2. สอบถามผู้เรียนในชั้นให้ช่วยกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเมื่อลง
มือแปล ผูเ้ รียนมีวิธีการและเทคนิค
ใดในการแปล
3. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
การแปล” ประกอบการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. ผูเ้ รียนจับคู่เหมือนในสัปดาห์ที่ 7
เพื่อลงมือแปลต้นฉบับในใบงานที่
แจกให้ผู้เรียนในสัปดาห์ที่ 7 ใน
ระหว่างที่แปลให้ผเู้ รียนจดบันทึก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม

ผู้สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

8
บทที่ 4: กระบวนการแปล
(3 ชม.) - ขั้นตอนการตรวจสอบและ
ปรับแก้บทแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
วิธีการ และขั้นตอนในการแปล
ตลอดจนปัญหาที่พบในการแปลลง
ในใบงานโดยละเอียด
5. ขออาสาสมัครออกมานาเสนอ
บทแปลของแต่ละคู่ พร้อมนาเสนอ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการ
แปล ผูเ้ รียนอื่น ๆ ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา
1. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “ขั้นตอน
การตรวจสอบและปรับแก้บทแปล”
ประกอบการนา เสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. ผูเ้ รียนจับคู่เหมือนในสัปดาห์ที่ 8
เพื่อปรับแก้บทแปลต้นฉบับในใบ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- ใบงาน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
งานที่แจกให้ผเู้ รียนในสัปดาห์ที่ 8
และ 9 ในระหว่างที่ปรับแก้ให้
ผูเ้ รียนจดบันทึกวิธีการและขั้นตอน
ในการปรับแก้ตลอดจนปัญหาที่พบ
ลงในใบงานโดยละเอียด
3. ผูเ้ รียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
(รวม 2 คู่ จากในสัปดาห์ที่แล้ว)
ผูเ้ รียนแต่ละคู่สลับกันทาหน้าที่เป็น
ผูต้ รวจพิสูจน์อักษร (Proof reader)
และบรรณาธิการ (editor) ให้กับอีก
คู่
4. ขออาสาสมัครออกมานาเสนอ
บทแปลที่ได้รับการปรับแก้พร้อม
นาเสนอปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ในการแปล ผู้เรียนอื่น ๆ ร่วมกัน
แสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
บทที่ 5: ความสาคัญของบริบท
(3 ชม.) และสหบทในการแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

5. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา
1. ยกตัวอย่างคาที่มคี วามหมาย
-เอกสารประกอบการ
หลากหลาย และคาที่มักใช้คู่กันเพื่อ เรียน
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้แสดงความ
- PowerPoint
คิดเห็นถึงความสาคัญของบริบท
และสหบทในการแปล
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ
“ความสาคัญของบริบทและสหบท
ในการแปล” ประกอบการนา เสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. นักศึกษาแต่ละคนทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

4. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
5. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทา โครงงานแปลของนักศึกษา

10
บทที่ 6: การใช้ คอมพิวเตอร์และ
(3 ชม.) เทคโนโลยีช่วยในการแปล

1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
2. นาเสนอวิธีการใช้โปรแกรม
Microsoft Word เพื่อช่วยในการแปล
3.นาเสนอเว็บไซต์ตา่ งๆที่เป็น
ประโยชน์ในการแปลด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์และให้นักศึกษาเข้า
เว็บไซต์นนั้ ด้วยตนเอง
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนแปล
ประโยคที่กาหนดให้โดยพิมพ์คา
แปลลงในโปรแกรม Microsoft Word

-เอกสารประกอบการ
เรียน
- PowerPoint
- เว็บไซต์
- คอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11
บทที่ 7: ข้อผิดพลาดที่พบ ได้บ่อย
(3 ชม.) ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

และสืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต
โดยให้ระบุเว็บไซต์ที่สบื ค้นข้อมูล
ได้มาด้วย จากนั้นจึงส่งงานแปลมา
ให้อาจารย์ ผูส้ อนทางอีเมลล์ โดย
จะมีคะแนนให้กับผูท้ ี่แปลได้ถูกต้อง
และเร็วที่สุด
5.ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา
1. ผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายความ
-เอกสารประกอบการ
แตกต่างทางโครงสร้างของ
เรียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- PowerPoint
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ
“หลักการแปลจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
24

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

3. นักศึกษาแต่ละคนทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท
4. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
5. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา

12
บทที่ 7: ข้อผิดพลาดที่พบ ได้บ่อย
(0 ชม.) ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย

1. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “หลักการ -เอกสารประกอบการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็น
เรียน
ภาษาไทย” ประกอบการนาเสนอ
- PowerPoint
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. นักศึกษาแต่ละคนทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท
3. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
4. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทา โครงงานแปลของนักศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
25

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

13
บทที่ 8: ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยใน 1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
-เอกสารประกอบการ
(3 ชม.) การแปลจากภาษาไทยเป็น
2. อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ
เรียน
ภาษาอังกฤษ
“หลักการแปลจากภาษาไทยเป็น
- PowerPoint
ภาษาอังกฤษ” ประกอบการนา
เสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. นักศึกษาแต่ละคนทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท
4. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
5. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทา โครงงานแปลของนักศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่างสม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้
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บทที่ 8: ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยใน 1.อธิบายเนือ้ หาในหัวข้อ “หลักการ -เอกสารประกอบการ
(3 ชม.) การแปลจากภาษาไทยเป็น
แปลจากภาษาไทยเป็น
เรียน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ” ประกอบการ
- PowerPoint
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์
2. นักศึกษาแต่ละคนทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท
3. เฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
4. ผูส้ อนติดตามความก้าวหน้าใน
การทาโครงงานแปลของนักศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
มอบหมายและการส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

เรียนและการทางานกลุ่ม
โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
15
นาเสนอผลงานแปลและสรุปเนือ้ หา 1. ผูเ้ รียนนาเสนอผลงานจาก
-แบบประเมินคุณภาพ 1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
(3 ชม.) ที่ได้เรียนมาตลอดภาคการศึกษา โครงการแปลของแต่ละกลุ่ม
งานแปล ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้า
2. ผูส้ อนและผูเ้ รียนในกลุ่มอื่น ๆ
แบบทดสอบหลังเรียน ชั้นเรียนอย่าง สม่า เสมอ
ช่วยกันให้คะแนนตามเกณฑ์การ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ประเมินคุณภาพงานแปลแบบ
ในการ ทา งานที่ได้รับ
Analytic Rubric
มอบหมายและการส่งงานตรง
3. ผูส้ อนและผูเ้ รียนในกลุ่มอื่น ๆ
ตามเวลาที่กาหนด
ช่วยกันซักถามข้อสงสัย
3) สังเกตพฤติกรรมและการมี
4. ผูส้ อนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนตลอด
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ภาคการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้
4) สังเกตจากการอภิปรายและ
ผูเ้ รียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เนือ้ หาในการเรียนและแนวข้อสอบ
เรียนและการทางานกลุ่ม
28

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

16
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
ปลายภาค
5. ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบสมรรถนะ
ในการแปลหลังเรียน และแบบ
ประเมินการเรียนการสอน
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

โดยเฉพาะการนาเสนอความ
คิดเห็นแย้ง และการรับฟัง การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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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
จัดพิมพ์และผู้จัดจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.
อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล. (2554). จุดมุง่ หมาย หลักการ และวิธีแปล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มีวธิ ีการในการด าเนินการดังนี้
1) การซักถามข้อมูลจากนักศึกษาในระหว่างการเรียน
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของ อาจารย์ งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ ต่างๆที่
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 และผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส้ อนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี การศึกษาถัดไป
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