รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 1553226 ชื่อรายวิชา การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ ไทย)
Business Translation (English - Thai)
ตอนเรียน A1 และ B1 นักศึกษารหัส 58

อาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สดุ ารัตน์ เจตน์ ปัญจภัค

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1553226 การแปลทางธุรกิจ
Business Translation (English – Thai)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สดุ ารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
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ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียน 1 ห้อง 1209 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
15 สิงหาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/้ ความสามารถ/สมรรถนะในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่
1.1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อการทางานแปลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยคานึงถึงจรรยาบรรณ
ทาง
วิชาการ
1.2 มีทกั ษะการแปลและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
1.3 มีความรูค้ วามเข้าใจด้านคาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
1.4 สามารถคิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
1.5 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื
1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูล และสือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
การเพิม่ เนื้อหาทางด้านธุรกิจด้านต่าง ๆ ในเอกสารประกอบการเรียนให้มากขึน้ รวมถึงแบบฝึกแปลโดย
เน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการ

ทางานแปลมากขึน้ จึงจะได้เชิญวิทยากรทีท่ างานด้านการแปลมาบรรยายและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กบั นักศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
3

1. คาอธิ บายรายวิ ชา
หลักการและกลวิธใี นการแปลเอกสารทางธุรกิจและสื่อสิง่ พิม พ์ต่าง ๆ จดหมายธุรกิจ
บั น ทึก ข้อ ความ รายงานธุ ร กิจ รายงานการประชุ ม ข่ า วธุ ร กิ จ บทความ โฆษณา จาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ฝึกการแปลในระดับคา วลี ประโยค และอนุ เฉท วิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาทีเ่ กิดจากการแปล
Principles and strategies for translation from English to Thai for various
business documents and print media: business letters, memorandums, business reports,
minutes, business news, business articles and advertisements; practice translation at
word, phrase, sentence and paragraph levels. Analyze and solve problems found in the
translation process.

2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

สอนเสริ ม

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

45 ชัวโมง
่

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

-

90 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านทางอีเมลหรือทางไลน์
- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์ คือ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

4.1.2 ด้านความรู้
1) มีทกั ษะการแปลและการเขียน
ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
2) มีความรูค้ วามเข้าใจด้านคาศัพท์
สานวน และไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิม่ เติม ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์
ความรูอ้ ย่างเหมาะสม

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของ
ตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

1) ใช้กรณีตวั อย่างเรื่อง
บทลงโทษในกรณีท่ี
ผูเ้ รียนคัดลอกงานผูอ้ ่นื
2) สอนวิธกี ารเขียน
อ้างอิงที่ถูกต้องในกรณีท่ี
ต้องอ้างอิงงานของผูอ้ ่นื

1) ประเมินจากการตรวจ
เนื้อหาของงานที่
มอบหมาย
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายที่มกี ารเขียน
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้อง และไม่ได้คดั ลอก
มาจากผูอ้ ่นื
1) จัดการเรียนการสอนที่ 1) ประเมินจากการทาแบบ
มีความหลากหลาย เช่น ฝึกแปล แบบทดสอบย่อย
การบรรยาย การ
และโครงงาน
อภิปราย การทาโครงงาน 2) ประเมินจากการทา
แปลเอกสารทางธุรกิจ
แบบฝึกแปล และการ
และเน้นให้นกั ศึกษาฝึก
ทดสอบ
แปลจริง
2) อธิบายคาศัพท์
สานวน และไวยากรณ์ใน
เอกสารทางธุรกิจ
1) มอบหมายให้สบื ค้น
1) ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีม่ อี ยู่ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รบั
ในมหาวิทยาลัย และ
มอบหมาย
เว็บไซต์ต่างๆ ในหัวข้อที่ 2) ประเมินจากผลงาน
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รบั
ตามเกณฑ์การประเมินที่
มอบหมาย
กาหนด (Rubrics)
2) ให้กรอบการทางานและ
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น
1) มอบหมายนักศึกษา
1) ประเมินจาก
ทากิจกรรมคู่และกลุ่ม
พฤติกรรมของนักศึกษา
2) เปิ ดโอกาสให้
ในการทากิจกรรมคู่และ
นักศึกษาได้แสดงความ
กลุ่ม
คิดเห็น
2) สังเกตและประเมินผล
3) เปิ ดโอกาสให้
งานที่ได้ตามเกณฑ์ท่ี
นักศึกษากาหนดบทบาท กาหนด
และหน้าที่ในการทา
3) สังเกตจากการแสดง
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1-15

5%

1-15

50%

1-15

35%

1-15

5%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

(ความรับผิดชอบหลัก)

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

กิจกรรมคู่และกลุ่ม

บทบาทของสมาชิกใน
กลุ่ม
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข1) มอบหมายให้นกั ศึกษา 1) ประเมินจากการนาเสนอ
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสาร สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีและนาเสนอ
(Rubrics)
สนเทศ
ข้อมูลตามงานที่กาหนด
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

5%

ในการสืบค้นและนาเสนอ
ข้อมูลได้

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

1

2

ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

ไม่เข้าเรียน / ไม่สง่
งาน / คัดลอกงาน
ผูอ้ ่นื

เข้าเรียนบ้าง / ส่ง
งานบางส่วน และไม่
ทันกาหนดเวลา

เข้าเรียนไม่
เข้าเรียนสม่ าเสมอ /
สม่ าเสมอ /ส่งงานไม่ ส่งงานตาม
ทันตามกาหนดเวลา กาหนดเวลา แต่ไม่
ครบจานวน

ด้านความรู้

ไม่มที กั ษะการแปล/
การเขียน
ภาษาอังกฤษและ
ความรูเ้ รื่องหลัก
ไวยากรณ์/ ไม่รู้
ความหมายคาศัพท์
และสานวน
ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้

มีทกั ษะการแปล/
การเขียน
ภาษาอังกฤษและ
ความรูเ้ รื่องหลัก
ไวยากรณ์น้อย/ รู้
ความหมายคาศัพท์
และสานวนน้อย
คิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้น้อย

มีทกั ษะในการแปล/
การเขียนและความรู้
เรื่องหลักไวยากรณ์
บ้าง / ไม่รู้
ความหมายคาศัพท์
และสานวน

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

ไม่มคี วามรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รบั
ต่องานที่ได้รบั
มอบหมายทังของ
้
มอบหมายทังของ
้

3

คิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้บา้ ง

มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รบั
มอบหมายเฉพาะ

6

4

มีทกั ษะในการแปล/
การเขียนและและ
ความรูเ้ รื่องหลัก
ไวยากรณ์ดี / รู้
ความหมายคาศัพท์
และสานวน
พอสมควร
คิดอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ แก้ปัญหา
ได้

มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รบั
มอบหมายทังของ
้

5
เข้าเรียน
สม่ าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา และ
ครบตามจานวน
มีทกั ษะในการ
แปล/การเขียน
และความรูเ้ รื่อง
ไวยากรณ์ดมี าก
/ รูค้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวนมาก
คิดอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์
แก้ปัญหาและ
บูรณาการความรู้
ได้
มีความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั

60

60

60

60

ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

รับผิดชอบ

ตนเองและผูอ้ ่นื

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิไม่
ง สามารถใช้
เทคโนโลยี
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารได้

ตนเองและผูอ้ ่นื น้อย

ของตนเอง และไม่
สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้

ตนเองและผูอ้ ่นื และ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ได้

สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารได้น้อย

สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารได้บา้ ง

สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารได้ดี

มอบหมายทัง้
ของตนเองและ
ผูอ้ ่นื ทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
และสื่อสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล
และสื่อสารได้
อย่างสร้างสรรค์
และมี
ประสิทธิภาพ

60

ผ่านเกณฑ์ทุกตัวทีร่ อ้ ยละ 60

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

- ปฐมนิเทศนักศึกษา ชีแ้ จง
คาอธิบายรายวิชา จุดมุง่ หมาย
แนวการสอน ข้อกาหนดต่าง ๆ
รวมทัง้ กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
- บทที่ 1 การแปลและ
ความสาคัญของการแปล
1.1 ความหมาย
และความสาคัญของการแปล

1. อาจารย์ชแี้ จงรายละเอียดวิชา 1553226 การแปล
ทางธุรกิจ (อังกฤษ-ไทย) เช่น จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั ่วโมงเรียน จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในการ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
รวมทัง้ ทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนที่ 1 การแปลและความสาคัญของการแปล
รวมทัง้ จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่านักศึกษาจะ

1. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ. 3)
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.PowerPoint
Slides

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
1
(3
ชม.)
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1. สังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทาแบบฝึก
แปล
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 2) และ 4)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)

2
(3
ชม.)

บทที่ 1 การแปลและ
ความสาคัญของการแปล (ตอน
ที่ 2)
1.2 ลักษณะงานแปลที่มี
คุณภาพ
1.3 คุณสมบัตแิ ละ
จรรยาบรรณของนักแปล
1.4 ทฤษฎีและกระบวนการ
แปล

3
(3
ชม.)

บทที่ 2 การแปลทางธุรกิจ
2.1 เทคนิคการแปลเอกสาร
ทางธุรกิจ

ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญของการแปล ในหัวข้อ
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการแปล
3. อาจารย์เริม่ บทเรียนโดยตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาตอบ
ว่าการแปลคืออะไร มีความสาคัญอย่างไร และ
ประโยชน์ของการแปลคืออะไร และให้นกั ศึกษาช่วยกัน
หาคาตอบ หลังจากนัน้ อาจาย์สุ่มเรียกให้นกั ศึกษาตอบ
4. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมายต่าง ๆ ของการ
แปลความสาคัญ และประโยชน์ของการแปลพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
5. อาจารย์สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์ และมอบหมายให้
นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 1 การแปลและ
ความสาคัญของการแปล โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ การแปล
และความสาคัญของการแปลในหัวข้อ ลักษณะงานแปล
ที่มคี ุณภาพ คุณสมบัตแิ ละจรรยาบรรณของนักแปล
รวมทัง้ ทฤษฎีและกระบวนการแปล
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับลักษณะงานแปลที่มคี ุณภาพ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ หลังจากนัน้ อาจารย์ถาม
คาถามว่า คุณสมบัตทิ ่ดี ขี องนักแปลคืออะไร โดยสุ่มเรียก
ให้นกั ศึกษาตอบ หลังจากนัน้ อาจารย์สรุปคุณสมบัตแิ ละ
จรรยาบรรณของนักแปล โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์บรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีและกระบวนการแปล
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
หลังจากนัน้ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสอบถามใน
ประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 2 การแปลทางธูรกิจ โดย
ระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับ การแปลทางธุรกิจ ในหัวข้อ เทคนิคการ
แปลเอกสารทางธุรกิจ
2. อาจารย์บรรยายหัวข้อ เทคนิคการแปลเอกสารทาง
ธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ หลังจากนัน้ อาจารย์
มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 1 ให้นกั ศึกษา
วิเคราะห์เทคนิคการแปลจากตัวอย่างที่ให้มา จากนัน้
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1.5: 1)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกแปล

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากแบบฝึก
แปล
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 2) และ 4)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากแบบฝึก
แปล
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)

4
(3
ชม.)

บทที่ 2 การแปลทางธุรกิจ
(ตอนที่ 2)
2.2 ความรูด้ า้ นภาษาและ
บริบททางธุรกิจ

5
(3
ชม.)

บทที่ 3 การแปลแปลข่าวทาง
ธุรกิจ
3.1 ความหมายของข่าว
3.2 ประเภทของข่าว
3.3 องค์ประกอบของข่าวในแง่
ของการแปล

เฉลยคาตอบร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายงานให้นกั ศึกษาทางานคู่ โดยให้
ไปหาตัวอย่างประโยคทีป่ รากฏในเอกสารทางธุรกิจ 5
ประโยค เช่น โฆษณา บทความ ข่าวธุรกิจ นามาแปล
และให้บอกว่านักศึกษาใช้เทคนิคใดในการแปลประโยค
ต่าง ๆ ที่หามา
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยงั
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 2 การแปลทางธุรกิจ โดย
ระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
เรียนใน หัวข้อ ความรูด้ า้ นภาษาและบริบ ททางธุรกิจ
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับความรูด้ า้ นภาษา ในเรื่อง
โครงสร้างไวยกรณ์ของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
จากนัน้ อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่
2 ให้หา parts of speech ตามที่กาหนดให้ในตาราง
แบบฝึกหัดที่ 3 ให้หาวลีประเภทต่าง ๆ จากโฆษณารับ
สมัครงานที่กาหนดให้ และแบบฝึกหัดที่ 4 วิเคราะห์
ประโยคที่ให้มาว่าเป็ นประโยคประเภทใดและให้แปล
เป็ นภาษาไทย จากนัน้ เฉลยคาตอบร่วมกันโดยใช้ส่อื
พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับ ความรูด้ า้ นบริบททาง
ธุรกิจพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์
พอยท์ หลังจากนัน้ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
สอบถามในประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 3 การแปลข่าวทางธุรกิจ
โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะ
ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลข่าวทางธุรกิจ ใน 3 หัวข้อ
ได้แก่ 1) ความหมายของข่าว 2) ประเภทของข่าว และ
3) องค์ประกอบของข่าวในแง่ของการแปล
2. อาจารย์นาเข้าสูบ่ ทเรียนโดยใช้คาถามให้นกั ศึกษา
ตอบว่า ข่าวคืออะไร และมีก่ปี ระเภท จากนัน้ สุมเรียกให้
นักศึกษาตอบ
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของข่าวในแง่
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1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)

6
(3
ชม.)

7
(3
ชม.)

ของการแปล จนถึงองค์ประกอบที่ 4 เนื้อหา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 1
แปลพาดหัวข่าวจากข่าวที่กาหนดให้ จากนัน้ เฉลย
คาตอบร่วมกัน โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 3 การแปลแปลข่าวทาง
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 3 การแปลแปลข่าวทาง
ธุรกิจ (ตอนที่ 2)
3.2 องค์ประกอบของข่าวในแง่ ธุรกิจ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า
นักศึกษายังคงได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการหาหัวเรื่อง
ของการแปล
องค์ประกอบของข่าวในแง่ของการแปล ใน 2 หัวข้อ
ได้แก่ 1) ข้อควรตระหนักในการแปลข่าวธุรกิจ และ 2)
จรรยาบรรณนักแปลข่าว
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าว พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์ หลังจาก
นัน้ อาจารย์อธิบายบรรยายเกี่ยวกับข้อควรตระหนักใน
การแปลข่าวธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และ
จรรยาบรรณนักข่าว
3. อาจารย์มอบหมายให้นักศึก ษาทาแบบฝึ ก หัด ที่ 2
แปลพาดหัว น าจากข่ า วที่ ก าหนดให้ จากนั ้น เฉลย
คาตอบร่วมกัน โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึก ษาทาแบบฝึ ก หัด ที่ 3
แปลข่าวธุรกิจที่กาหนด 1 ข่าว โดยให้นักศึกษาทางาน
เป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกหนัง สือ
บางกลุ่ ม มาน าเสนองานแปล อาจารย์และนัก ศึก ษา
ร่ว มกันอภิป ราย และเฉลยคาตอบร่ว มกัน โดยใช้ส่ ือ
พาวเวอร์พอยท์
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 4 การแปลเอกสารใน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 4 การแปลเอกสารใน
สานักงาน
สานักงาน โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า
4.1 การแปลบันทึกข้อความ
นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ การแปลเอกสารใน
สานักงาน ในหัวข้อ การแปลบันทึกข้อความ
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์ในบันทึกข้อความ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
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1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทา
แบบฝึกหัดแปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทา
แบบฝึกหัดแปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)

8
(3
ชม.)

บทที่ 4 การแปลเอกสารใน
สานักงาน (ตอนที่ 2)
4.2 การแปลรายงานการ
ประชุม
4.3 การแปลข้อเสนอทางธุรกิจ

9
(3
ชม.)

บทที่ 5 การแปลจดหมาย
สอบถามและจดหมายตอบกลับ
การสอบถาม
5.1 การแปลจดหมายสอบถาม

โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาจับคู่ทาแบบฝึกหัดที่ 1
และ 2 แปลบันทึกข้อความภาษาอังกฤาเป็ นภาษาไทย
จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบ
ร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยงั
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 4 การแปลเอกสารใน
สานักงานโดยระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า
นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ การแปลเอกสารใน
สานักงาน ในอีก 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การแปลรายงานการ
ประชุม และ 2) การแปลข้อเสนอทางธุรกิจ
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์ในรายงานการประชุม พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึกหัด
ที่ 2แปลรายงานการประชุมภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบ
ร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์ในข้อเสนอทางธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์

ทบทวน

1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน
4. แบบทดสอบ

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 การแปลจดหมาย
สอบถามและจดหมายตอบกลับการสอบถาม โดยระบุ
จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลจดหมายสอบถาม
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายสอบถาม พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 1 แปล
จดหมายสอบถามภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย จากนัน้
อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบร่วมกันโดย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)
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สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
. มาตรฐานการเรียนรูท้ ว่ี ดั
ในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก

ห์
(ชม.)
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(3
ชม.)

11
(3
ชม.)

12
(3

ใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 5 การแปลจดหมาย
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
สอบถามและจดหมายตอบกลับ ยังเป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 การแปลจดหมาย
การสอบถาม (ตอนที่ 2)
สอบถามและจดหมายตอบกลับการสอบถาม โดยระบุ
5.2 การแปลจดหมายตอบกลับ จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
การสอบถาม
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลจดหมายตอบกลับการสอบถาม
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายตอบกลับการ
สอบถาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์
พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 2 แปล
จดหมายตอบกลับการสอบถามภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอ
ผลงาน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลย
คาตอบร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 6 การแปลจดหมายสั ่งซือ้ 1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
และจดหมายตอบกลับการ
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 6 การแปลจดหมายสั ่งซือ้
สั ่งซือ้
และจดหมายตอบกลับการสั ่งซือ้ โดยระบุจุดประสงค์
6.1 การแปลจดหมายสั ่งซือ้
การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การแปลจดหมายสั ่งซือ้
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายสั ่งซือ้ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 1 แปล
จดหมายสั ่งซือ้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย จากนัน้
อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบร่วมกันโดย
ใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 6 การแปลจดหมายสั ่งซือ้ 1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
และจดหมายตอบกลับการ
ยังเป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 6 การแปลจดหมาย
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สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)

ห์
(ชม.)
ชม.)

13
(3
ชม.)

14
(3
ชม.)

สั ่งซือ้ (ตอนที่ 2)
6.1 การแปลจดหมายตอบกลับ
การสั ่งซือ้

สั ่งซือ้ และจดหมายตอบกลับการสั ่งซือ้ โดยระบุ
จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลจดหมายตอบกลับการสั ่งซือ้
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายตอบกลับการสั ่งซือ้
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 2 แปล
จดหมายตอบกลับการสั ่งซือ้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบ
ร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกัน สรุ ป เนื้ อ หาประจ า
สัป ดาห์ และมอบหมายให้ นัก ศึก ษาท าแบบฝึ ก หัด
ทบทวน
บทที่ 7 การแปลจดหมาย
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ร้องเรียนและจดหมายตอบกลับ เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 7 การแปลจดหมาย
ร้องเรียนและจดหมายตอบกลับการร้องเรียน โดยระบุ
การร้องเรียน
จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
7.1 การแปลจดหมายร้องเรียน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลจดหมายร้องเรียน
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายร้องเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 1 แปล
จดหมายร้องเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย จากนัน้
อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอผลงาน อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยคาตอบร่วมกันโดย
ใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 7 การแปลจดหมาย
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ร้องเรียนและจดหมายตอบกลับ ยังเป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 7 การแปลจดหมาย
การร้องเรียน
ร้องเรียนและจดหมายตอบกลับการร้องเรียน โดยระบุ
7.2 การแปลจดหมายตอบกลับ จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
การร้องเรียน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการแปลจดหมายตอบกลับการร้องเรียน
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
และคาศัพท์และสานวนในจดหมายตอบกลับการ
ร้องเรียน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์
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สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)

15
(3
ชม.)

พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 2 แปล
จดหมายตอบรับการร้องเรียนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอ
ผลงาน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลย
คาตอบร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
4. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดที่ 3 แปล
จดหมายปฏิเสธการร้องเรียนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย จากนัน้ อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้นาเสนอ
ผลงาน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลย
คาตอบร่วมกันโดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
บทที่ 8 การใช้พจนานุกรม
1. อาจารย์แจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เป็ นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 8 การใช้พจนานุกรม
เว็บไซต์ในการแปล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในการแปล โดยระบุ
8.1 การใช้พจนานุกรมในการ
จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้
แปล
เรียนรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การใช้พจนานุกรมในการแปล
8.2 การแปลภาษาด้วยเครื่อง
2) การแปลภาษาด้วยเครื่อง การแปลโดยใช้โปรแกรม
การแปลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์
และ 3) ข้อจากัดของการแปลภาษาด้วยเครื่องและ
8.3 ข้อจากัดของการแปลภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยเครื่องและโปรแกรม
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรมในการ
คอมพิวเตอร์
แปล การแปลภาษาด้วยเครื่อง การแปลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ และข้อจากัดของ
การแปลภาษาด้วยเครื่องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่อื พาวเวอร์พอยท์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษาทดลองเข้าเว็บไซต์์
ที่แนะนาโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อลองหาความหมาย
ของคาศัพท์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงข้อจากัดใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแปล และร่วมกันหา
วิธแี ก้ไข
5. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดที่เป็ น
ค าถามทบทวน หลัง จากนั ้น อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ร่วมกันอภิปรายคาตอบที่ได้
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1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม และการทาแบบฝึก
แปล
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
วัดในสัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 3)
1.2: 1) และ 2)
1.3: 1) และ 2)
1.4: 1), 2) และ 3)
1.5: 1) และ 2)

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ห์
(ชม.)
6. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกัน สรุ ป เนื้ อ หาประจ า
สัป ดาห์ และมอบหมายให้ นัก ศึก ษาท าแบบฝึ ก หัด
ทบทวน
7. อาจารย์มอบหมายให้นกั ศึกษานาส่งผลงานการแปล
เอกสารทางธุรกิจ

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิ งเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

กิ จกรรม

1. การเข้า
เรียนและการ
มีสว่ นร่วมใน
ชัน้ เรียน

คะแนนระหว่างภาค
คะแนนปลายภาค

ผลการเรียนรู้

1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่
ได้รบั มอบหมาย
1.3 เคารพข้อตกลง
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
2. งานทีไ่ ด้รบั 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
มอบหมาย
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่
ได้รบั มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.1 มีความรูแ้ ละความ
เข้าใจ และมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษด้านการแปล
และการเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจ

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
การ
ประเมิ นผล

1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลา ตลอดภาค
ในการเข้าเรียนและการส่งงานที่ การศึกษา
ได้รบั มอบหมาย
1.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

10%

1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลา ตลอดภาค
ในการเข้าเรียนและการส่งงานที่ การศึกษา
ได้รบั มอบหมาย
1.2 ใช้กรณีตวั อย่างเรือ่ ง
บทลงโทษในกรณีทผี่ เู้ รียน
คัดลอกงานผูอ้ น่ื
2.1 ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
แบบทดสอบย่อย และโครงงาน
2.2 ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัดและการทดสอบ

40%

15

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่

สัดส่วน

ประเมิ น

การ
ประเมิ นผล

15

20%

ด้านคาศัพท์ สานวน และ 3.2 ประเมินจากผลงานตาม
ไวยากรณ์ในบริบททาง
เกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
ธุรกิจ
(Rubrics)
3.2 คิดสร้างสรรค์ และ
3.3 ประเมินจากโครงงานตาม
ปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่าง
เกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
เหมาะสม
(Rubrics)
3.3 คิด วิเคราะห์ และ
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมี
นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละ
ระบบ
กลุ่ม
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ 4.2 สังเกตและประเมินผลงานที่
4.2 สือ่ สารได้อย่างมี
ได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ประสิทธิภาพ
4.3 สังเกตจากการแสดงบทบาท
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ ของสมาชิกในกลุ่ม
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ น่ื 5.1 ประเมินจากการนาเสนอตาม
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เกณฑ์ทกี่ าหนด (Rubrics)
สืบค้นและนาเสนอข้อมูลได้
3.Translation 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
Project
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่
ได้รบั มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.1 มีความรูแ้ ละความ
เข้าใจ และมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษด้านการแปล
และการเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านคาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททาง

1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียนและการส่งงานที่
ได้รบั มอบหมาย
1.2 ใช้กรณีตวั อย่างเรือ่ ง
บทลงโทษในกรณีทผี่ เู้ รียน
คัดลอกงานผูอ้ น่ื
2.1 ประเมินจากการทาแบบฝึกแปล
แบบทดสอบย่อย และโครงงาน
2.2 ประเมินจากการทาแบบฝึก
แปลและการทดสอบ
3.2 ประเมินจากผลงานตาม
เกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
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กิ จกรรม

5. การสอบ
ปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

ธุรกิจ
3.2 คิดสร้างสรรค์ และ
ปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่าง
เหมาะสม
3.3 คิด วิเคราะห์ และ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมี
ระบบ
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้
4.2 สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ น่ื
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและนาเสนอ
ข้อมูลได้

(Rubrics)
3.3 ประเมินจากโครงงานตาม
เกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
(Rubrics)
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละ
กลุ่ม
4.2 สังเกตและประเมินผลงานที่
ได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
4.3 สังเกตจากการแสดงบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่ม
5.1 ประเมินจากการนาเสนอตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด (Rubrics)

2.1 มีความรูแ้ ละความ
เข้าใจ และมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษด้านการแปล
และการเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านคาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ

2.1 ประเมินจากการทาแบบฝึกแปล
แบบทดสอบย่อย และโครงงาน
2.2 ประเมินจากการทาแบบฝึก
แปลและการทดสอบ

สัปดาห์ที่

สัดส่วน

ประเมิ น

การ
ประเมิ นผล

16

30%

เกณฑ์การประเมิ นของมหาวิ ทยาลัย
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

90-100
85-89

A
B+
17

ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค. (2558). การแปลทางธุรกิ จ (อังกฤษ – ไทย). กรุงเทพฯ: โครงการ
สวนดุสติ กราฟฟิ คไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิตติ เวชสุภาพงษ์. (2556). A new business letter = จดหมายธุรกิ จ. กรุงเทพฯ: อมร
การพิมพ์.
จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ และคณะ. (2540). ศาสตร์การแปล รวมบทความเชิ งทฤษฎี และ
ปฏิ บตั ิ .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เช ว ง จั น ท ร เข ต ต์ . (2 5 28 ). ก า ร แ ป ล เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร = Translation for
communication.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ และอลิสา วานิชดี. (2548). หน่ วยที่ 7 การอ่านหนังสือพิ มพ์. ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิ ชาการ
อ่านภาษาอังกฤษ = English Reading หน่ วยที่ 1-7 (หน้า 483-563). นนทบุร:ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณัฐวิภา วิรยิ า. (2558). การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิ จ = Professional business
writing.
กรุงเทพฯ: บิสคิต.
เตือนจิตต์ จิตต์อารี. (2553). แปลให้ เป็ นแล้วเก่ ง = Be a translator and conquer the
world (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิซซิง่ .
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นพพร ประชากู ล และคณะ. (2540). ศาสตร์ก ารแปล รวมบทความเชิ ง ทฤษฎี แ ละ
ปฏิ บตั ิ . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นรินทร์ทพิ ย์ ทองศรี. (2555). หน่ วยที่ 3 การแปลภาษาด้วยเครื่อง. ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิ ชา
ทักษะการ
แปลภาษาอังกฤษ = Translation skills in English หน่ วยที่ 1 -7 (หน้า 3-1 –
3-51). นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นเรศ สุรสิทธิ ์. (2548). Business and personal correspondence = การโต้ตอบ
จดหมายธุรกิ จและจดหมายส่วนตัว (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ: พี. เอส. เพรส.
เบญจมาศ บัวกันต์. (2551). การแปล 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ลาดวน จาดใจดี. (2549). Modern business correspondence = การโต้ตอบทางธุรกิ จ
แนวใหม่ (พิมพ์ครัง้ ที่ 4). กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.
ศิตา เยีย่ มขันติถาวร. (2557). เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิ มพ์. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุพรรณ ปิ่ นมณี. (2555). แปลผิ ด แปลถูก: คัมภีรก์ ารแปลยุคใหม่ = Translation:
from
wrong to right. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ให้นักศึกษษประเมินประสิทธิภาพ
การจัด การเรีย นการสอนของรายวิช า รวมถึง วิธ ีก ารสอน การจัด กิจ กรรมทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ วิธกี ารวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุง
รายวิชา นอกจากนี้ มีการเขียนแสดงความคิดเห็น ของนักศึกษาทีม่ ตี ่ อการเรียนการสอนใน 3
หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั 2) ข้อจากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
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ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินทีแ่ ต่งตัง้
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ น ผูอ้ อกแบบแบบ
ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสู่อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบการ
สอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับ ปรุ งกลยุทธ์และวิธ ีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุก
ภาคการศึก ษา รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบและอาจารย์ประจ าของหลักสูตรเพื่อ
หารือปัญหาการเรียนรูข้ องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนร่วมและผูส้ อนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าที่
หลัก คือ
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กบั รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ ภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนัน้ ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรม
คะแนนสอบ
งานทีไ่ ด้รบั
การนาเสนอ
ความ
มอบหมาย
ผลงานด้วยทักษะ
รับผิดชอบและ
(แบบฝึกหัด
การวิเคราะห์เชิง
การมีสว่ นร่วม
โครงงาน
ตัวเลข/ การ
ในการทางาน
รายงาน)
สือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุ ณ ธ ร ร ม
√
√
√
จริยธรรม
ความรู้
√
√
√
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ทักษะทางปัญญา

√

√

ความสัมพันธ์
√
√
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและ
√
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคเรียน

√
√

√

5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนัก ศึก ษา ผลการประเมิน โดยคณะกรรมการหลัก สูตรพิจารณาความเหมาะสมของ
เกณฑ์การให้คะแนน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผสู้ อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชา อาจารย์ผสู้ อนรับ ผิด ชอบในการทบทวนเนื้ อหาทีส่ อนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อ
ประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าทีป่ ระชุมอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจ ารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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