รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
1553222

การแปลเชิงวิชาการ
Academic Translation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา : ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
2) อาจารย์ผู้สอน: ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการเรียน มีจิตสาธารณะ และเคารพในสิทธิ และ
คุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
2.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และกลวิธีการแปลเอกสาร
ทางวิชาการ กระบวนการวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และการแปลในปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแปลเอกสารทางวิชาการได้
2.1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบเพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการแปลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา เป็นผู้นา และผู้
ตามที่ดี ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง
2.1.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น วิเคราะห์ รวบรวม และนาเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรแปล
ตลอดจนสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในการทาโครงการแปลที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่ชุมชนควรเพิ่มช่วงเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อหาบุคคลภายนอกมาเป็นผู้มอบหมายงานแปลให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การแปลในบริบทที่ใกล้เคียงกับการทางานแปลในสถานการณ์จริง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการแปลงานวิชาการประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ได้ แ ก่ บทคั ด ย่ อ บทความทางวิ ช าการ รวมถึ งศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ ซ อฟแวร์
คอมพิวเตอร์ Translation Memory เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นคาศัพท์และวลีที่ได้แปลไปแล้ว ฝึก
ทักษะการแปล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแปลงานวิชาการ
Study terminology used in various academic texts from English into Thai and vice
versa including abstracts and articles. Study how to use Translation Memory software as a

database to search for words and phrases that have been translated. Practice translating
academic texts, analyze and solve problems arising from academic translation.

3.2 จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมตามความ
30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จาเป็นโดยพิจารณาจาก การศึกษา
พัฒนาการต้องการของ
นักศึกษาแต่ละราย ตาม
ความจาเป็น

3.3 จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1
โดยปกติ
ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ
นอกเหนือจากเวลาเรียน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยกาหนดทุกวันอังคารเวลา 13.00 -17.00 น.
3.3.2
ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านทางอีเมลล์
nutth_owa@gmail.com
และไลน์กลุ่ม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงคุณค่าของ
คุณธรรมและจริยธรรม
2)มีพฤติกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิ
และความมีคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น

วิธีการสอน

1) การสอนแบบร่วมมือ
(Cooperative learning) และ
มอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม (Group
work) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ
แบ่งความรับผิดชอบ และแก้ปัญหา
ร่วมกัน
2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย และการ
ตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาแต่งกาย
เหมาะสม ส่งงานตรงตามเวลา และ
เงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจน
กาหนดเวลาเข้าชั้นเรียน
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
สัปดาห์ โดยเฉพาะจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่ดีของนักแปล
4) ใช้วิธีการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติ (Active learning) และ
การสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-centered
learning)
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills)
ด้านความรู้
1) ผู้สอนบรรยายประกอบภาพสไลด์
1) ความรู้ และความเข้าใจ จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์และเปิด
หลักการ ทฤษฎี กลวิธีการ โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันใน
แปล และการแก้ปัญหาใน ชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
การแปลเอกสารทาง
วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive
วิชาการ
method) และนิรนัย (Deductive
2) ความรู้ ความเข้าใจ
method)
ความหมายของคาศัพท์
2) บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาในการเข้าชั้นเรียน และ
การเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
2) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในการท างานที่
ได้ รับ มอบหมาย และการส่ ง
งานตรงตามเวลาที่กาหนด
3) ตรวจประเมินจากผลงานที่
ไม่ มี ก ารคั ด ลอก มี คุ ณ ภาพ
และเรียบร้อย
4) ประเมินจากการสังเกตและ
ส อ บ ถ า ม เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง จากผู้ เรี ย นใน
แต่ ล ะกลุ่ ม โดยสั งเกตวิธีก าร
แก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ของผู้ เรี ย น
แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ด้ า น
พฤติกรรมและการแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียน
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1)ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย
และการสอบปลายภาค
2) ตรวจประเมิ น จากการท า
โค ร ง ง า น แ ป ล แ ล ะ ก า ร
นาเสนอโครงงานแปล
3) สังเกตพฤติกรรม และการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม

3, 4, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12,
13, 14

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

10%

60%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

เฉพาะทางวิชาการในสาขา
ต่างๆ
3) ความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและความเป็นไปของ
ชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์การแปล
กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

การบริการวิชาการด้วยการให้ผู้เรียน
ทาโครงการแปลให้กับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยภายใต้บริบท
และ
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับนักแปล
อาชีพ โดยใช้การเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
learning) โดยการให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจริงจากสื่อ และสิ่งแวดล้อมที่
ใกล้เคียงของจริง ตลอดจนปฏิบัติการ
แปลตามขั้นตอน และหลักการที่สอน
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสาหรับ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและ
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
1) สามารถคิดอย่างเป็น
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ระบบ
ข้อมูล โดยใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมการ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ( Constructivism Learning) แ ล ะ
เป็นอย่างดี
การใช้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่
3) สามารถประยุกต์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบด้วยตนเอง
และทักษะของตนเองใน
(Self-Discovery Learning)
การดารงชีวิตได้
2) ผู้สอนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน
4) สามารถวิเคราะห์และ (Coaching)
และผู้ให้คาปรึกษา
แก้ไขปัญหาในการดาเนิน ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามี
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
ความก้าวหน้าในการทาโครงงานโดย
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปัญหา
(Problem-Based
Learning)

4) สั ง เกตจากการอภิ ป ราย
และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
5) การจั ดท าอภิ ธานศั พ ท์ เชิ ง
วิชาการ

1) สังเกตจากการอภิปราย
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน
2) สั ง เกตจากการอภิ ป ราย
และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3) ตรวจประเมินจากการแก้ไข
ปัญหาในการทาโครงงาน และ
ความก้าวหน้าของโครงงาน
4) ตรวจประเมินจากการทา
โครงงานแปล
และการ
นาเสนอโครงงานแปล
5)
ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด โครงงาน ข้อสอบ
ย่อย และข้อสอบปลายภาค

3, 4, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12,
13, 14

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางาน

1) สังเกตจากการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน โดยเฉพาะ
การนาเสนอความคิดเห็นแย้ง
และการรับฟัง การยอมรับ
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1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
วิ ธี ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ
( Cooperative Learning) เ พื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกัน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

10%

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

เป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทย
และ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและ
วางแผนในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
ได้เป็น
อย่างดี
4) สามารถนาเสนอและ
สื่อสารโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติได้

2) จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม โดยให้ ผู้ เรีย นให้
จั ด ท าโครงงานแปลตามรูป แบบการ
เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based learning) เพื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารแปลตาม
หลั ก การและทฤษฏี ที่ ส อน เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ช่วยเหลือพึ่งพากันในการ
เรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาในการเรียน
ตลอดจนหาวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ หา
คาตอบร่วมกัน

ความคิดเห็นของผู้อืน
2)
ตรวจประเมินจาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การทาโครงงาน การแบ่งงาน
กันทา การเป็นผู้นาและผู้ตาม
3)ตรวจประเมิ น จากผลงาน
โดยอาจารย์ นักศึกษาประเมิน
ตนเอง และการประเมิ น ผล
งานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

1) ผู้สอนสาธิตแหล่งข้อมูล และวิธีการ
ในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ผู้สอนแนะนาวิธีการเลือกใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มอบหมายให้ผู้เรียนทาโครงงาน
แปลที่ต้องสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ
4) ผู้สอนรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน
(Coaching)
และผู้ให้คาปรึกษา
ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความก้าวหน้าในการทาโครงงานโดย
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปัญหา

1) สังเกตการณ์สื่อสารเพื่อ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
และจากงานที่มอบหมาย
2) ตรวจประเมินจากการทา
โครงงานแปล
และการ
นาเสนอผลงานโยการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ตรวจประเมินการนาเสนอ
ผลงานในด้านการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง และเหมาะสม
4) ตรวจประเมินจากกการ
ทดสอบย่อย และการสอบ
ปลายภาค
5) ตรวจประเมินจากผลงาน
โดยอาจารย์ นักศึกษาประเมิน
ตนเอง และการประเมินผล
งานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

1-15

10%

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(4 ชม.)

2
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- แนะนาคาอธิบาย
รายวิชา
- บทที่ 1: หลักการ
แปล

บทที่ 1: หลักการ
แปล

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.
แนะนาคาอธิบายและ
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ และ
วิธีการวัดและประเมินผล
2. สนทนากับผู้เรียนเพื่อให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคา
ว่า
“การแปล”
และ
“องค์ประกอบของการแปล”
3. รวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เรียนแล้วสรุปความหมาย
4. ยกตัวอย่างนิยามของคาว่า
“การแปล”
และ
“องค์ประกอบของการแปล”
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลที่
มีชื่อเสียงทั้งไทยและ
ต่างประเทศ และอภิปราย
5. สนทนากับผู้เรียนเพื่อให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคา
ว่าการแปลอีกครั้งเพื่อสรุปเป็น
นิยามของผู้เรียนเอง
6. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 1
เรื่องความหมาย
และ
องค์ประกอบของการแปล
นาเสนอด้วยโปรแกรมพาว
เวอร์พอยท์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ยกตัวอย่าการแปลที่พบ
ได้ในชีวิตประจาวัน และการ
แปลที่ผิดพลาด จากนั้นจึง
อภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนว่า
การแปลมีบทบาท และ
ความสาคัญอย่างไรบ้าง และ
การแปลที่ดีควรมีลักษณะ
อย่างไร

สื่อที่ใช้
- มคอ. 3 รายวิชาการแปล
เชิงวิชาการ
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- ประเมินจากการตรง ดร. ณัฐพร
ต่อเวลาในการเข้าชั้น
โอวาท
เรียน การส่งงานและ
นุพัฒน์
การแต่งกายของ
นักศึกษา
- ตรวจประเมินจาก
พฤติกรรมในการทา
กิจกรรม และผลงาน
นักศึกษา

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
-

3
(4 ชม.)

บทที่ 2: ลักษณะ
ภาษาที่ใช้ในการ
เขียนเชิงวิชาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาใน
บทที่ 1 เรื่อง “บทบาทและ
ความสาคัญของการแปล” และ
เรื่อง “ลักษณะของงานแปลที่มี
คุณภาพ” ประกอบการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการแปล และกระบวนการ
แปลที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มา
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาใน
บทที่ 1 เรื่อง “แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแปล”
และ “กระบวนการแปล”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. สนทนากับผู้เรียนเพื่อให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
เขียนเชิงวิชาการว่ามีเนื้อหา
อย่างไร และมีลักษณะภาษา
อย่างไร
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม และเลือก
หนังสือวิชาการ และหนังสือที่
ไม่ใช่วิชาการจากห้องสมุดที่
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยอย่างละ 1 เล่ม
3. แจกใบงานเพื่อให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ถึงรูปแบบการใช้
ภาษาจากหนังสือที่ยืมมา
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบท
ที่ 2 เรื่อง “ลักษณะภาษาที่ใช้
ในการเขิยนเชิงวิชาการ”
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
5. ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับแก้การวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้ภาษาจากหนังสือที่ยืม
มาอีกครั้งหนึ่ง

สื่อที่ใช้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบงานวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้ภาษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ผู้สอน

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(4 ชม.)

5
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
6. มอบหมายให้ผู้เรียน
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในการ
เรียนครั้งต่อไป
กิจกรรม/ ใบงาน:
ใบงานวิเคราะห์รูปแบบการใช้
ภาษา
บทที่ 3: เทคนิคการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
แปลงานเขียนเชิง
1. สนทนากับผู้เรียนถึง
วิชาการ
เทคนิคการแปลที่เคยใช้ และ
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า
เทคนิคในการแปลงานวิชาการ
จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
2. ผู้สอนยกตัวอย่าง
ต้นฉบับ และบทแปลงานเขียน
เชิงวิชาการเพื่อให้ผู้เรียน
วิเคราะห์เทคนิคที่ผู้แปลใช้ใน
การแปล
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาใน
บทที่ 3 ประกอบการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 1 และร่วมเฉลย
พร้อมกันในชั้นเรียน
5. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 2 เป็นการบ้าน
บทที่ 3: เทคนิคการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
แปลงานเขียนเชิง
1. ผู้เรียนจับคู่กันตรวจสอบ
วิชาการ (ต่อ)
คุณภาพงานแปลของเพื่อนใน
แบบฝึกหัดที่ 2 โดยระบุ
รายละเอียดลงในใบงาน
2. ร่วมกันอภิปรายถึงข้อดี
และข้อที่ต้องปรับปรุงในการ
แปลงานวิชาการตาม
แบบฝึกหัดที่ 2
4. สรุปเทคนิคที่ใช้ในการแปล
ต้นฉบับในแบบฝึกหัดที่ 2
หัวข้อ/รายละเอียด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบงานตรวจสอบคุณภาพ
งานแปลตามเกณฑ์ rubric

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

กิจกรรม/ ใบงาน:
ใบงานตรวจสอบคุณภาพงาน
แปลตามเกณฑ์ rubric
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)
6
(4 ชม.)

7
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 4 : การแปล
คาศัพท์เฉพาะทาง

บทที่ 4 : การแปล
คาศัพท์เฉพาะทาง
(ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. สนทนากับผู้เรียนว่าคาศัพท์
เฉพาะทางคืออะไร และมี
ความสาคัญอย่างไรต่อการ
แปลเชิงวิชาการ
2. ผู้สอนยกตัวอย่างต้นฉบับ
และบทแปลงานเขียนเชิง
วิชาการที่มีคาศัพ์เฉพาะทาง
เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เทคนิค
ที่ผู้แปลใช้ในการแปล
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทที่
4 ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 1 และร่วมเฉลย
พร้อมกันในชั้นเรียน
5. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 2 เป็นการบ้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนจับคู่กันตรวจสอบ
คาตอบของเพื่อนในแบบฝึกหัด
ที่ 2 ว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
3. แจกใบงานเพื่อให้ผู้เรียนฝึก
แปลคาศัพท์เฉพาะทางใน
บริบทของเอกสารเชิงวิชาการ
ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
4. ผู้เรียนจับกลุ่ม 4-5 คนเพื่อ
ทาใบงาน
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
นาเสนอผลงานแปลของตนเอง
6. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
แปลต้นฉบับในใบงานโดยนา
ข้อดี และข้อที่ต้องปรับปรุงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้บทแปลที่
มีคุณภาพมากที่สุด

สื่อที่ใช้
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

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

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)
8
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 5: การแปล
บทคัดย่อ และ
บทความวิชาการ

9
(4 ชม.)

บทที่ 5: การแปล
บทคัดย่อ และ
บทความวิชาการ
(ต่อ)

10
(4 ชม.)

บทที่ 5: การแปล
บทคัดย่อ และ
บทความวิชาการ
(ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การทดสอบกลางภาค
สนทนากับผู้เรียนว่าบทคัดย่อ
คืออะไร และมีความสาคัญ
อย่างไร
2. ผู้สอนยกตัวอย่างบทคัดย่อ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ลักษณะของบทคัดย่อ
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทที่
5 เรื่องบทคัดย่อ และการแปล
บทคัดย่อประกอบการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 2 เป็นการบ้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนจับคู่กันตรวจสอบ
คุณภาพงานแปลของเพื่อนใน
แบบฝึกหัดที่ 2 โดยระบุ
รายละเอียดลงในใบงาน
2. ร่วมกันตอบคาถาม และ
อภิปรายถึงข้อดี และข้อที่ต้อง
ปรับปรุงในการแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 2
3. ช่วยกันแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 2 โดยนาข้อดี
และข้อที่ต้องปรับปรุงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้บทแปลที่
มีคุณภาพมากที่สุด
4. สรุปเทคนิคที่ใช้ในการแปล
ต้นฉบับในแบบฝึกหัดที่ 2
กิจกรรม/ ใบงาน:
ใบงานตรวจสอบคุณภาพงาน
แปลตามเกณฑ์ rubric
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. สนทนากับผู้เรียนว่า
บทความวิชาการคืออะไร และ
มีความสาคัญอย่างไรต่อการ
แปลเชิงวิชาการ
2. ผู้สอนยกตัวอย่างต้นฉบับ
และบทแปลบทความวิชาการ
เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์รูปแบบ
การเขียนบทความวิชาการ

สื่อที่ใช้
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบกลางภาค

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

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)

11
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6: การใช้
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อช่วย
แปล

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทที่
5 เรื่องบทความวิชาการ และ
เทคิคการแปลบทความ
วิชาการ ประกอบการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 1 และร่วมเฉลย
พร้อมกันในชั้นเรียน
5. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 3 เป็นการบ้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนจับคู่กันตรวจสอบ
คุณภาพงานแปลของเพื่อนใน
แบบฝึกหัดที่ 3 โดยระบุ
รายละเอียดลงในใบงาน
2. ร่วมกันตอบคาถาม และ
อภิปรายถึงข้อดี และข้อที่ต้อง
ปรับปรุงในการแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 3
3. ช่วยกันแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 3 โดยนาข้อดี
และข้อที่ต้องปรับปรุงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้บทแปลที่
มีคุณภาพมากที่สุด
4. สรุปเทคนิคที่ใช้ในการแปล
ต้นฉบับในแบบฝึกหัดที่ 3
5. แจกแบบสารวจเครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่ผู้เรียนใช้ใน
การแปล
6. รวบรวมข้อมูลจากแบบ
สารวจ และนาเสนอผล
7.ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทที่
6 เรื่องการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ เวิดร์ส
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
กิจกรรม/ ใบงาน:
- ใบงานตรวจสอบคุณภาพงาน
แปลตามเกณฑ์ rubric
- แบบสารวจเครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ผู้เรียนใช้ในการ
แปล

สื่อที่ใช้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ผู้สอน

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)
12
(4 ชม.)

13
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 6: การใช้
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อช่วย
แปล (ต่อ)

บทที่ 7: ปัญหาที่พบ
ได้บ่อยในการแปล
งานวิชาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
1. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนถึง
พจนานุกรม และสารานุกรม
ออนไลน์ที่ผู้เรียนเคยใช้ในการ
แปล
2.ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 6
เรื่องการใช้พจนานุกรม และ
สารานุกรมออนไลน์ และ
search engines
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. ผู้เรียนเช้าใช้พจนานุกรม
และสารานุกรมออนไลน์ และ
ฝึกใช้ search engines
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 6
เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแปล
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
5. ผู้สอนอภิปรายร่วมกับ
ผู้เรียนถึงข้อควรระวังในการใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการแปล
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การทดสอบคาศัพท์ทาง
วิชาการ
2. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนถึง
ปัญหาที่พบในการแปลงาน
วิชาการที่ผ่านมา
3.ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 7
ประกอบการนาเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1
5. ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
6. มอบหมายให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดที่ 2 และ 3 เป็น
การบ้าน

สื่อที่ใช้
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

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

- ตรวจประเมินจาก
แบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(ชม.)
14
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 7: ปัญหาที่พบ
ได้บ่อยในการแปล
งานวิชาการ (ต่อ)

15
(4 ชม.)

นาเสนอผลการวิจัย
ในโครงการ และสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนไป
ตลอดภาคการศึกษา

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนจับคู่กันตรวจสอบ
คุณภาพงานแปลของเพื่อนใน
แบบฝึกหัดที่ 2 และ3 โดยระบุ
รายละเอียดลงในใบงาน
2. ร่วมกันตอบคาถาม และ
อภิปรายถึงข้อดี และข้อที่ต้อง
ปรับปรุงในการแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 2 และ3
3. ช่วยกันแปลต้นฉบับใน
แบบฝึกหัดที่ 2 และ3 โดยนา
ข้อดี และข้อที่ต้องปรับปรุงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้บทแปลที่
มีคุณภาพมากที่สุด
4. สรุปเทคนิคที่ใช้ในการแปล
ต้นฉบับในแบบฝึกหัดที่ 2 และ
3
กิจกรรม/ ใบงาน:
- ใบงานตรวจสอบคุณภาพงาน
แปลตามเกณฑ์ rubric
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. นาเสนอผลการวิจัยจากการ
ทาโครงการแปลที่มีการบูรณา
การเข้ากับการบริการวิชาการ
สู่ชุมชน
2. สรุปเนื้อหาที่ได้รเรียนไป
ตลอดภาคการศึกษา
3. ผู้สอนบอกแนวข้อสอบ
ปลายภาค
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน
- ใบงานตรวจสอบคุณภาพ
งานแปลตามเกณฑ์ rubric

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- ตรวจประเมินจาก
ดร. ณัฐพร
แบบฝึกหัด
โอวาท
- สังเกตพฤติกรรม และ นุพัฒน์
การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม

- ตรวจประเมินจากการ
นาเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม และ
การมีส่วนร่วมในการ
ถามคาถาม

ดร. ณัฐพร
โอวาท
นุพัฒน์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล:
- คะแนนระหว่างภาค
- การเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลา
- แบบทดสอบกลางภาค
- การทดสอบคาศัพท์ทางวิชาการ

ร้อยละ 70
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10
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- การเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries Online
- การทาโครงงานวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับ
การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการนาเสนอ
- คะแนนปลายภาค
2) การประเมินผล: ใช้ระบบ

ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30

 อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์. (2560). ตาราวิชาการแปลเชิงวิชาการ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ดาเรศ บันเทิงจิตร. (2549). การเขียนบทความทางวิชาการ. เข้าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2560 จากฐานข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ: http://www.dss.go.th/images/st-article/sti_9_2549_how-towrite-article.pdf.
แนวทางการเขียนบทคัดย่อ. (2016). Retrieved January 9, 2017, from PRSU website:
http://graduate.psru.ac.th/service/guideabstract.pdf.
Alkire, Scott. (2002). Introducing Euphemisms to Language Learners. The Internet TESL
Journal. http://iteslj.org/Lessons/Alkire-Euphemisms.html.
Birmingham Law School. (2016). How to Write a Research Proposal. Retrieved January 9,
2017,

from

The

University

http://www.birmingham.ac.uk/schools/

of

Birmingham

website:

law/courses/research/research-

proposal.aspx.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย. (2559). การแปลให้เก่ง. กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย.
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล. (2558). การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุพรรณี ปิ่นมณี. (2557). การแปลขั้นสูง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี ปิ่นมณี. (2555). แปลผิดแปลถูก: คัมภีร์การแปลยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

มคอ. 3
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มีวิธีการในการดาเนินการดังนี้
1) การซักถามข้อมูลจากนักศึกษาในระหว่างการเรียน
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวิธีการดังนี้
1.1 สังเกต และบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผล
การเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของโครงงาน
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที

การสังเกต
พฤติกรรม
✓
✓
✓
✓
✓

วิธีการประเมิน
การสอบ

✓
✓

การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน
✓
✓
✓
✓
✓
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2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
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