รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553225 ชื่อวิชา การแปลแบบล่าม (Interpretation)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
2) อาจารย์ผู้สอน: ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย
ตอนเรียน A1 วันพุธเวลา 13:00 – 17:00น.
ตอนเรียน B1 วันพุธเวลา 08:00 – 12:00น.
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลแบบล่ามในบริ บทต่าง ๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นล่ามพูดตาม และล่ามพูดพร้อมบางส่วน
2.1.2 เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ การย่อความ การถอดความ และการจดบันทึก
2.1.3 เพื่อวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการแปลแบบล่าม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการแปลแบบล่ามในบริบทต่าง ๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นล่ามพูดตาม และล่ามพูดพร้อมบางส่วน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการแปลแบบ
ล่าม และเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ การย่อความ การถอดความ และการจดบันทึก
Study interpreting techniques in various contexts from English into Thai and vice
versa focusing on consecutive interpreting with some attention to simultaneous
interpreting. Analyze and solve problems involved in interpreting. Also, learn analyzing,
summarizing, paraphrasing, and note-taking skills.
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

60 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ไม่มี

ฝึกปฏิบัติ / งานภาคสนาม
/ การฝึกงาน
ไม่มี

ศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3.3 จํ า นวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแกนั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
3.1 โดยปกติ ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการนอกเหนือจาก
เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกาหนดทุกวันอังคารเวลา 09:00 – 12:00 น. และวันพฤหัสบดี
09:00 – 12:00 น.
3.2 ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านทางอีเมลล์ nuttha.owa@gmail.com ไลน์กลุ่ม “วิชาการแปลวรรณคดี”
และเว็บไซต์ของกลุ่มการแปล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)
ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และ
จริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความีคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น

1) การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) และ
มอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม (Group work) เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การแบ่งความรับผิดชอบ และแก้ปัญหา
ร่วมกัน
2)
อาจารย์ผสู้ อนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของการ
แต่งกาย และการตรงต่อเวลา ให้นักศึกษาแต่งกาย
เหมาะสม ส่งงานตรงตามเวลา และเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนกาหนดเวลาเข้าชั้นเรียนโดย
3) อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในสาระการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ โดยเฉพาะจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่ดีของนักแปล และล่าม
4) ใช้วิธีการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบตั ิ (Active
learning)
และการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-centered learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skills)

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และการเข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
2) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ท างานที่ ได้ รับ มอบหมาย และการส่ งงาน
ตรงตามเวลาที่กาหนด
3) ตรวจประเมิ น จากผลงานที่ ไ ม่ มี ก าร
คัดลอก มีคุณภาพ และเรียบร้อย
4) ประเมิ น จากการสั ง เกตและสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงจากผู้เรียนในแต่
ละกลุ่ม โดยสังเกตวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ข อ งผู้ เรี ย น แ ล ะ ก ารแ ส ด งอ อ ก ด้ าน
พฤติ ก รรมและการแสดงความคิ ด เห็ น
ระหว่างผู้เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านความรู้
1) มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต
2) สามารถจําแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่
ศึกษา
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความ
เป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ

วิธีการสอน

1) ผู้สอนบรรยายประกอบภาพสไลด์จากโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย
(Inductive method) และนิรนัย (Deductive method)
2) นาเสนอรายงานในชั้นเรียน โดยการให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจริงจากสื่อ
และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงของจริง
ตลอดจนปฏิบัติการแปลตามขั้นตอน และหลักการทีส่ อน
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสาหรับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริงและเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพัฒนาการด้านการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
3) นาการเรียนการสอนแบบ Game-based learning
และ Active learning มาใช้ในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4) การให้ผู้เรียนเพิม่ เติมทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
(Autonomous learning) ด้วยการทาแบบฝึกหัด
ออนไลน์ English Discoveries
ด้านทักษะทางปัญญา
1) จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญ ปั ญ หา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
(Problem-Based Learning)
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 2) ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง
ได้เป็นอย่างดี
(Constructivism Learning) ตามลักษณะของรายวิชาใน

วิธีการประเมิน
1)ตรวจประเมินจากคุณภาพของการล่าม
การอภิปราย และทากิจกรรมกลุม่ และการ
สอบปลายภาค
2) สังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
3) สั งเกตจากการอภิ ป ราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล

60%

1) สังเกตจากการอภิปราย และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2) สังเกตจากการอภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม

1-15
10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของ
ตนเองในการดํารงชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มี ค วามสามารถทํ า งานเป็ น กลุ่ ม ในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสือ่ สารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

หลักสูตร
3) ใช้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริม ให้ นั ก ศึ ก ษา
ค้นพบด้วยตนเอง (Self-Discovery Learning)
4) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
5) นาการเรียนการสอนแบบ Game-based learning
และ Active learning มาใช้ในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยวิ ธี ก ารเรี ย นแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ทางานร่วมกัน
2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติการแปล
ล่า มตามหลั ก การและทฤษฏี ที่ ส อน เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษาได้
ช่วยเหลือ พึ่งพากันในการเรียนรู้และวิเคราะห์ ปัญ หาใน
การเรี ย น ตลอดจนหาวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ หาค าตอบ
ร่วมกัน
3) น าการเรี ย นการสอนแบบ Game-based learning
และ Active learning มาใช้ในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4) การให้ ผู้เรียนเพิ่ มเติ มทักษะภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง

3) ตรวจประเมินจากคุณภาพของการล่าม
การอภิปราย และทากิจกรรมกลุม่ และการ
สอบปลายภาค

1) สังเกตจากการอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน โดยเฉพาะการนาเสนอความคิดเห็น
แย้ง และการรับฟัง การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อืน
2) ตรวจประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม การแบ่งงานกัน
ทา การเป็นผู้นาและผู้ตาม
3) ตรวจประเมิ น จากผลงาน โดยอาจารย์
นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลงานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ทั ก ษ ะใน ก ารใช้ เค รื่ อ งมื อ ที่ จํ าเป็ น
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิเคราะห์ เพื่ อ นํ ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
3) สามารถใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร ถ่ า ยทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) ส าม ารถ นํ าเส น อ แ ล ะ สื่ อ ส ารโด ย ใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ได้

วิธีการสอน
(Autonomous learning) ด้ ว ย ก า ร ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด
ออนไลน์ English Discoveries
1) ผู้สอนสาธิตแหล่งข้อมูล และวิธีการในการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้สอนแนะนาวิธีการเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มอบหมายให้ผู้เรียนทากิจกรรมที่ต้องสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนาเสนอข้อมูลโดยใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4) ผู้สอนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน (Coaching) และผู้ให้
คาปรึกษา ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามีความก้าวหน้าใน
การทากิจกรรมกลุม่ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปัญหา (Problem-Based Learning)
3) นาการเรียนการสอนแบบ Game-based learning
และ Active learning มาใช้ในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4) การให้ผู้เรียนเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
(Autonomous learning) ด้วยการทาแบบฝึกหัด
ออนไลน์ English Discoveries

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) สังเกตการสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียนและจากงานที่มอบหมาย
2) ตรวจประเมินจากการทากิจกรรมกลุ่ม
และการนาเสนอผลงานโดยการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3)
ตรวจประเมินการนาเสนอผลงานใน
ด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
4) ตรวจประเมินจากการทดสอบย่อย และ
การสอบปลายภาค
5) ตรวจประเมินจากผลงาน โดย อาจารย์
นักศึกษาประเมินตนเอง และการ
ประเมินผลงานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

1-15

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล

10%
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการเรียนรู้
0

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(M)

ด้านความรู้
(K)

ไม่เข้าเรียน/ ไม่
ส่งงาน

0.5

เข้าเรียนสาย/ ส่ง
งานไม่ตรงตาม
กาหนดเวลา/
คัดลอกงานหรือ
ให้ผู้อื่นคัดลอก
งาน
0
1
ไม่เข้าใจหลักการ เข้าใจหลักการ
แนวคิด และ
แนวคิด และ
ทฤษฎีการแปล ทฤษฎีการแปล
แบบล่าม
แบบล่าม

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)
1

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

เข้าเรียน/ ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา/
ไม่คัดลอกงาน
และไม่ให้ผู้อื่น
คัดลอกงาน
2
3
4
เข้าใจหลักการ
เข้าใจหลักการ แนวคิด
เข้าใจหลักการ แนวคิด และ
แนวคิด และ
และทฤษฎีการแปล/
ทฤษฎีการแปล/สามารถบูรณา ร้อยละ 50
ทฤษฎีการแปล
สามารถบูรณาการ/
การ/ประยุกต์ใช้ในการแปลแบบ
แบบล่าม และ ประยุกต์ใช้ในการแปลแบบ ล่ามเพื่อให้ได้ผลงานแปลที่มี
สามารถบูรณาการ ล่ามเพื่อให้ได้ผลงานแปลที่ คุณภาพในภาพรวมในระดับ 4
ได้
มีคุณภาพในภาพรวมระดับ
ของ Analytic rubric
3 ของ Analytic rubric

0
ไม่สามารถหา
สาเหตุของปัญหา
ด้านทักษะปัญญา
แก้ปัญหา และ
(C)
ประยุกต์ความรู้
ได้
0
ไม่ให้ความ
ด้านทักษะ
ร่วมมือในการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทางานกลุ่ม และ
บุคคลและความ ไม่มีความ
รับผิดชอบ (I)
รับผิดชอบในการ
ทางาน
0
ด้านทักษะการ
สื่อสาร/ เลือกใช้
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ไอทีไม่เหมาะสม
การสื่อสาร และการ
ใช้ไอที (N)

1
สามารถหาสาเหตุ
ของปัญหา
แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้
ได้บ้าง
1
ให้ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่ม
และมีความ
รับผิดชอบในการ
ทางานบ้าง

2
สามารถหาสาเหตุ
ของปัญหา
แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ได้
ดี
2
ให้ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่ม
และมีความ
รับผิดชอบในการ
ทางานได้ดี

3
สามารถหาสาเหตุของ
ปัญหา แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค์

1
สื่อสาร/ เลือกใช้
ไอทีได้บ้าง

2
3
สื่อสาร/ เลือกใช้ไอ สื่อสาร/ เลือกใช้ไอทีได้
ทีได้ดี
อย่างสร้างสรรค์

3
ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่ม และมีความ
รับผิดชอบในการทางาน
และพัฒนาต่อเนื่อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(4 ชม.)

2
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
Orientation and
Explanation of
TQF. 3

Introduction to
Translation and
Interpretation

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
“สัมภาษณ์พิเศษ อาชีพล่าม
ภาษา”
2. อธิบาย มคอ. 3 พร้อม
แนะนารายวิชา
3. ทาข้อตกลงร่วมกันเกีย่ วกับ
กฎ กติกา มารยาทในการเรียน
4.แสดงวิธีการเข้าเป็นสมาชิก
ไลน์กลุ่ม “วิชาการแปลแบบ
ล่าม”
1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นเกม
“The Perfect Match” โดย
ผู้สอนแจกบัตรที่มีประโยค
เขียนอยู่ 1 ประโยคให้ผู้เรียน
คนละ 1 ใบ ประโยคที่ได้รับ
อาจเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องจับ
กลุ่มโดยหาประโยคที่สามารถ
เป็นคาแปลของกันและกันได้
โดยประโยคต้นฉบับ 1
ประโยคจะมีประโยคแปล 4
แบบ
2. เมื่อจับกลุ่มได้ครบแล้วให้ทั้ง
กลุ่มจับมือสั่นกระดิ่งที่อยู่หน้า
ห้อง กลุ่มใดจับกลุ่มได้ครบ
ก่อนเป็นผู้ชนะ
3. ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มตามข้อ 2
จากนั้น ผู้สอนจะแจกบัตรที่
กาหนดบริบท องค์ประกอบ
และข้อจากัดในการแปลอื่นๆ
ให้ผู้เรียน

สื่อที่ใช้
- มคอ. 3 รายวิชาการแปล
แบบล่าม
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- คลิปวีดีโอ “สัมภาษณ์
พิเศษ อาชีพล่ามภาษา”

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- อุปกรณ์เล่นเกม The
Perfect Match

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- ประเมินจากการตรง ดร. ณัฐพร
ต่อเวลาในการเข้าชั้น
โอวาท
เรียน การส่งงานและ นุพัฒน์
การแต่งกายของ
นักศึกษา
- ตรวจประเมินจาก
พฤติกรรมในการทา
กิจกรรม และผลงาน
นักศึกษา
- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

History of
Translation and
Interpretation

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
4. ผู้เรียนปรึกษากันในกลุ่มว่า
ควรเลือกใช้ประโยคแปลใดจึง
จะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
กาหนดให้ จากนั้นจึงนาเสนอ
ความคิดเห็นต่อหน้าชั้น
5. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาใน
หัวข้อ “Introduction to
Translation and
Interpretation”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
กิจกรรม/ใบงาน :
- เกม The Perfect Match
1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นเกม
“Interpretation Line” โดย
ผู้สอนแจกบัตรที่แสดง
เหตุการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป็นมาของการ
แปลแบบล่ามให้ผู้เรียนจากนั้น
จึงให้ผู้เรียนเรียงลาดับ
เหตุการณ์ให้ถูกต้อง กลุ่มใด
เรียงลาดับได้ถูกต้องและเร็ว
ที่สุดเป็นผู้ชนะ
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของการแปลแบบล่าม
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
4. ถาม-ตอบรายบุคคล
5. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
- เกม“Interpretation Line”
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง การย่อความ และการถอด
ความ

สื่อที่ใช้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
-อุปกรณ์เล่นเกม
“Interpretation Line”

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
4
(4 ชม.)

5
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
Concepts and
Theories of
Interpretation

Procession of
Interpretation

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นเกม
“What is Interpretation?”
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Concept and
Theories of
Interpretation”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
4. ถาม-ตอบรายบุคคล
5. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
- เกม “What is
Interpretation?”
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง การย่อความ และการถอด
ความ
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เรื่อง “United Nations, A
Day in the Life of Real
Interpreters”
2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
ตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับคลิป
วีดีโอ
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Procession of
Interpretation”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
5. ถาม-ตอบรายบุคคล
6. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
และโปรแกรมพาวเวอร์
แบบฝึกหัด
โอวาท
พอยด์
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
- เอกสารประกอบการเรียน การมีส่วนร่วมในการทา
-อุปกรณ์เล่นเกม “What is กิจกรรม
Interpretation?”
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
สื่อที่ใช้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- คลิปวีดีโอเรื่อง “United
Nations, A Day in the
Life of Real
Interpreters”

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6
(4 ชม.)

Types of
Interpretation

7
(4 ชม.)

Note-Taking for
Interpreters

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง การย่อความ และการถอด
ความ
1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นเกม
“Types of Interpretation”
โดยผูส้ อนให้ผู้เรียนอ่าน
คาอธิบายการแปลแบบล่าม
และให้เลือกว่าแต่ละคา
บรรยายเป็นการแปลแบบล่าม
ประเภทใด
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Types of
Interpretation”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
4. ถาม-ตอบรายบุคคล
5. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
- เกม “Types of
Interpretation”
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง การย่อความ และการถอด
ความ
1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Note-Taking for
Interpreters” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
2. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
3. ถาม-ตอบรายบุคคล
4. ทาแบบฝึกหัด และทดสอบ
การจดบันทึกย่อ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
-อุปกรณ์เล่นเกม “Types
of Interpretation”

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

8
(4 ชม.)

Note Taking for
Interpreters

9
(4 ชม.)

Consecutive
Interpreting

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
5. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง การย่อความ และการถอด
ความ
1.ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นเกม
“Can you guess?”
ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
“Note-Taking for
Interpreters” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
3. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
4. ถาม-ตอบรายบุคคล
5. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง และการจับใจความ
สาคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
- เกม “Can you guess?”
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ฟัง และการจับใจความสาคัญ
1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เรื่อง “Consecutive
Interpretation with
president Obama”
3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
ตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับคลิป
วีดีโอ
4.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Consecutive
Interpreting” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- อุปกรณ์เล่นเกม “Can
you guess?”

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- คลิปวีดีโอเรื่อง
“Consecutive
Interpretation with
president Obama”

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
(10%)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10
(4 ชม.)

Consecutive
Interpreting

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อที่ใช้
ใบงาน
5. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
6. ถาม-ตอบรายบุคคล
7. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การพูด เช่น การเน้นเสียง และ
สาเนียง
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด
เช่น การเน้นเสียง และสาเนียง
1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
เกี่ยวกับ “Consecutive
Interpreting” ประกอบการ พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
2. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
3. ถาม-ตอบรายบุคคล

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

4. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง
การย่อความ และการถอด
ความ
11
(4 ชม.)

Escort/ Travel
Interpreting and
Liaison
Interpreting

1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Escort/ Travel
Interpreting and Liaison
Interpreting” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
2. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

3. ถาม-ตอบรายบุคคล

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
4. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

การฟัง การย่อความ และการ
ถอดความ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง
การย่อความ และการถอด
ความ
12
(4 ชม.)

Whisper
Interpreting

13
(4 ชม.)

Simultaneous
Interpreting

1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกม
“Whisper Game”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับ Whisper
Interpreting
4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
ตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับคลิป
วีดีโอ
5.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Whisper
Interpreting” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
6. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การพูด เช่น การเน้นเสียง และ
สาเนียง
กิจกรรม/ใบงาน :
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ส่งเสริมทักษะการพูด เช่น การ
เน้นเสียง และสาเนียง
- เกม “Whisper Game”
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับ Simultaneous
Interpreting (UN)
2. ผูเ้ รียนร่วมกันอภิปราย และ
ตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับคลิป
วีดีโอ

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- อุปกรณ์เล่นเกม
“Whisper Game”
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
Whisper Interpreting

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
(10%)

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม

16

สัปดาห์ที่
(ชม.)

14
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Simultaneous
Interpreting

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
3. ผู้เรียนเล่นเกม “Do I
need this?” เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จาเป็น
สาหรับล่ามฉับพลัน
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับตัวอย่างงานล่าม
ฉับพลัน
5.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Consecutive
Interpreting” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
6. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การพูด เช่น การเน้นเสียง และ
สาเนียง
กิจกรรม/ใบงาน :
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
พูด เช่น การเน้นเสียง และ
สาเนียง
- เกม “Do I need this?”
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับ “Simultaneous
Interpreting จาก ABC
News”
2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
ตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับคลิป
วีดีโอ
3.ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับ “Simultaneous
Interpreting” ประกอบการ
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
4. อภิปรายกลุ่มจาก
สถานการณ์และกรณีศึกษา
5. ถาม-ตอบรายบุคคล
6. ทากิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การพูด เช่น การเน้นเสียง และ
สาเนียง

สื่อที่ใช้
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
Simultaneous
Interpreting (UN)
-อุปกรณ์เล่นเกม “Do I
need this?”

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
“Simultaneous
Interpreting จาก ABC
News”

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ผู้สอน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

15
(4 ชม.)

สรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ไปตลอดภาค
การศึกษา

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด
เช่น การเน้นเสียง และสาเนียง
1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
2. ผู้สอนบรรยายและสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษาเกีย่ วกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในการ
เรียน และแนวข้อสอบปลาย
ภาค

สื่อที่ใช้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- ตรวจประเมินจาก ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
(10%)

สอบปลายภาค

18

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล:
1) การวัดผล:
- คะแนนระหว่างภาค
- การเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลา
- แบบทดสอบย่อย
- การเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries Online
- การทากิจกรรมกลุ่ม และการเล่นเกมในชั้นเรียน
- คะแนนปลายภาค

ร้อยละ 70
ร้อยละ 10
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30

2) การประเมินผล: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สมโภชน์ พนาวาส และณัฐพร โอวาทนุพัฒน์. (2561). หนังสือวิชาการแปลแบบล่าม. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต. กรุงเทพมหานคร.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต์
[Online]. Available: http://esl.about.com/od/esleflteachingtechnique/
ESL_EFL_Teaching_Techniques_and_Strategies. htm
[Online]. Available: http://www.eslbase.com/resources/theory/
[Online]. Available: http://www.basic-english.org/educ/btgtheory.html
[Online]. Available: www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/task_based.shtml
[Online]. Available: www.iuj.ac.jp/faculty/mkahmed/workingpaper.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มีวิธีการในการดาเนินการดังนี้
1) การซักถามข้อมูลจากนักศึกษาในระหว่างการเรียน
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวิธีการดังนี้
1.1 สังเกต และบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ผลการเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
ความรู้
✓
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
การสื่อสาร และการใช้ไอที
2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
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