รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อภาษาไทย : การแปลเชิงวิชาการ 1553209
ชื่อภาษาอังกฤษ: Academic Translation
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3.2 ประเภทของรายวิชา เอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 ผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ชืน่ ประภานุสรณ
4.1 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 (2555) / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่ อศึ กษาหลั ก วิ ธี การแปล กลวิ ธี การแปล การประยุกต ใชห ลักการแปลในการแปลเอกสารเชิ ง
วิชาการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อพัฒนาทักษะ(Skill) และกระบวนการในการแปลคําศัพทเฉพาะ การใชรูปแบบการเขียนที่ถูกตอง
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจาการเรียน)
- เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางรวมมือกัน (Co-operative learning) ระหวางผูศึกษากับผูศึกษา
ดวยกันเอง เพื่อกอใหเกิดการทํางานอยางรวมมือ
- เพื่อสงเสริมเจตคติตอการศึกษาและการนําความรูที่ไดรับหลังจากที่เรียนแลวไปใชใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงานของตนเอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการแปล การประยุกตใชหลักการแปลในการแปล
งานวิชาการตางๆ การแปลคําศัพทเฉพาะ การใชรูปแบบการเขียนที่ถูกตอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเฉพาะที่ใชในการแปลเชิงวิชาการตางๆ ฝกทักษะการแปบบทความทางวิชาการและงานวิจัย
สํารวจปญหาจากการแปลเชิงวิชาการ
Study some terminology used in academic fields. Practice translating texts from various
academic fields. Different part of a research paper will be introduced.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
60 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
2 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบในการศึกษาทั้งในหองเรียน การศึกษาดวยตนเอง และการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและรับฟงการแสดงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- เน น การฝ ก ฝนทั ก ษะการแปลภาษาอั ง กฤษโดยใช ห ลั ก การเรี ย นรู ร ว มกั น แบบ Co-operative
learning เพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน (ผูมีความสามารถมากกวาชวยเหลือผูที่ดอยกวา)
- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลัก Five Principle เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูแบบนําตนเองและกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน
- เนนการปลูกจิตสํานึกและมองเห็นคุณคาในการแปลและการคัดลอกผลงานแปลตางๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
สําหรับการประเมินผลการเรียนรูนั้นผูสอนไดเนนการประเมินดานจิตพิสัย (Effective) คือ
- การประเมินจากการทํางานกลุม การเขารวมในกิจกรรมตางๆ และการประเมินจากชิ้นงานที่แปลหรือ
นําเสนอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน แบบ Rubric Scoring ที่ผูสอนสรางขึ้น
- แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรมตนเองที่ใหผูศึกษาทําการประเมินตนเอง (Self Assessment)
หลังจากที่ทํางานกลุมในแตละครั้ง เพื่อฝกทักษะการยอมรับตนเองและนําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในอนาคต
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- เนนการฝกฝนเทคนิค วิธีการแปลงานวิชาการตางๆ
- เนนการฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่องานแปลเชิงวิชาการ
2.2 วิธีการสอน
- เนนเทคนิค วิธีการหลักการในการสาธิต การปฏิบัติการทางการแปลภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- เนนหลักและวิธีการฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับทางการ
- เนนการฝกฝนการใชสื่อ การประยุกตสื่อเพื่อการแปล
- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลัก Five Principle เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
สําหรับการประเมินผลการเรียนรูนั้นผูสอนไดแยกการประเมินผลออกเปน 2 ลักษณะคือ

1.การประเมินดานพุทธิพิสัย(Cognitive) คือองคความรูที่ไดรับจากการเรียนในแตละครั้งดวยการสอบ
ขอเขียนในรูปแบบการแปลที่ถายทอดออกมาในเชิงการเขียน และการแปลที่ถายทอดในรูปแบบลามทั้งกลาง
ภาค (Formative) และปลายภาค (Summative)
2.การประเมินดานทักษะพิสัย(Psychomotor) คือการประเมินทักษะการแปล การเลือกใชคําใน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและสละสลวยในงานแปล โดยใชรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงแบบ
Authentic Assessment โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน แบบ Rubric Scoring ที่ผูสอนสรางขึ้น
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแปลภาษาอังกฤษในงานวิชาการหรือ
พัฒนางานอยางสรางสรรค
- เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการสรรคสรางองคความรู (Constructivism) ในตัวผูศึกษาเพื่อกอใหเกิด
กระบวนการพัฒนาปญญาอยางยั่งยืนทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันไดแก รูปธรรมคือความรูที่แสดงออกมา
ภายนอก (Explicit Knowledge) เช น ความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษเปนไทยและจากไทยเป น
ภาษาอังกฤษ และ ความรูภายใน (Implicit Knowledge) เชนการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการแปลและ
การคัดลอกงานแปลตางๆ
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชการบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติการทักษะการแปล
- การสอนโดยการใชภาระงาน(Task Based Learning: TBL)
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสาธิต การฝกปฏิบัติ การนําเสนองานแปลในที่สาธารณะ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอแนวทางในการแกไขสถานการณหรือปญหาและ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการในการแกไขสถานการณหรือปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- ใชหลักการเรียนรูรวมกันแบบ Co-operative learning เพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน (ผูมีความสามารถมากกวาชวยเหลือผูที่ดอยกวา)
- เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษและการแปลภาษาอังกฤษตามหลัก Five Principle
เพื่อกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเปนกระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน
- เนนการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอประเด็นการแปลงานภาษาอังกฤษและไทย

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยใชแบบการประเมินดานทักษะพิสัยและจิตพิสัยใน
การทํางานและการเรียน
- ประเมิ น จากการสาธิ ต ปฏิ บั ติการทางการแปลภาษาอังกฤษ การรายงานกลุมและการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานเดี่ยวที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวจนะและอวัจนะภาษา และ เลือกใช
รูปแบบของการสื่อสารทางภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูรับสาร
- สามารถเลือกใชสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การใชวิธีการสอนแบบ Mind mapping เพื่อการจัดหมวดหมูคําศัพทตางๆ ที่ใชในการแปลงาน
เอกสารตางๆ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูล ไดแก
1. การคนควาหาขอมูลบทความ และกลวิธีการแปลงานดานตางๆ
2. การค นคว า คั ดสรร คํ าศั พท ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอาชีพตางๆและจัดทําอภิธ านศัพท
เฉพาะเพื่อนํามาใชในการแปลงานของตนเอง
- การมอบหมายงานที่ตองนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทํางานเดี่ยวที่ผูศึกษาคนควา
- ประเมินจากรายงานกลุมที่แสดงออกในรูปแบบของการนําเสนอ ดวยวจนะภาษาและอวัจนะภาษา
เชน เทคนิคการนําเสนองาน บุคลิกภาพ วาจา การแตงกาย ตลอดจน การใชเครื่องมือเพื่อการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4
- เอกสารประกอบการสอน
1
1.Introduction to Academic
- แบบทดสอบเพื่อวัด
Translation
ความสามารถทางการ
- ชี้แจงจุดมุงหมายหลัก
แปลภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงครายวิชา แนวทางการจัด
- สื่อ VCD
กระบวนการเรียนรู รูปแบบ วิธีการ
- การสาธิต การฝก
เรียน เนื้อหา แนวคิดและการวัด
ปฏิบัติการทางการ
ประเมินผล
แปลภาษาอังกฤษคําศัพท
2.Pre-test
สํานวน การใชหลัก
- ทําการทดสอบกอนเรียน – การ
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
แจงผลการทดสอบรายบุคคลเพื่อ
แปลโดยใชหลักการสอน
นําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ผูเรียนเปนสําคัญ
สื่อสารแบบ Five
Principle
3.การสอนกลวิธีการแปลงานรวิชาการ
- ผูเรียนสรุปผลการเรียนรูที่
ไดรับในรูปแบบJournal
เพื่อนําเสนอครั้งหนา
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
16 - การสาธิต และการใช
2 - 5 การแปลเอกสารและขาวทางการ
หลักการเรียนรูแบบรวมมือ
ระหวางผูเรียน โดยการ
แบงกลุมผูเรียนออกเปน
กลุมยอยๆ
- การใหนักศึกษารวมกัน
คัดเลือกชิ้นงานจาก
แหลงขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของกับขาวทางการ
และการแปล
- ใหนักศึกษาสงตัวแทน
ออกมาเพื่อนําเสนองาน
แปลของกลุมตน

ผูสอน
ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผูสอน
ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

6-9

สัปดาหที่
10 -12

การแปลหัวขอขาว ประเด็นขาวสาร
ทางวิชาการ

หัวขอ/รายละเอียด
การแปลบทความทางวิชาการ

16

จํานวน
ชั่วโมง
8

- การฝกปฏิบัติการทางการ
แปลภาษาอังกฤษแบบเดี่ยว
- การสรุปการเรียนรูที่ได
จากการเรียนในครั้งนี้
- หนังสือ
- แบบทดสอบการแปล
- แบบสรุปผลการเรียนรู
- ชิ้นงานที่คัดสรรมาจาก
เอกสารจริง
- บรรยาย และการทดสอบ
ทักษะกระบวนการคิดและ
การคาดเดา ความหมาย
ของคําศัพทตางๆที่ใชในงาน
แปล
- ผูเรียนสรุปผลการเรียนรูที่
ไดรับในรูปแบบ Journal
เพื่อการนําเสนอในครั้ง
ตอไป)การนําเสนองานใน
ครั้งกอน
- การบรรยาย และการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ ในการเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู ไดแก เกม
การศึกษาเพื่อการ
แปลภาษาอังกฤษ
- การนําเสนอผลงานการ
เรียนรูรวมกันหนาชั้นเรียน
เปนรายกลุมพรอมทั้งให
กลุมอื่นรวมกันวิพากษเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- แบบทดสอบงานแปล
- แบบสรุปผลการเรียนรู
จากการแปล
-การซักถามเพื่อทดสอบ

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผูสอน
ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

13-15

16

การแปลงานวิจัย บทคัดยอ

8

การทดสอบปลายภาคการศึกษา

8

ความรูเปนรายบุคคล
- การบรรยายหลักการ
วิธีการ เทคนิคตางๆในการ
แปลสัญญา รายงานเปน
ภาษาอังกฤษ
- การใชการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลัก Five
Principle
- การสรุปความรูที่ไดจาก
การเรียนรูในครั้งนี้ใน
รูปแบบ แฟมสะสมผลงาน
(Port Folio)
Formative Test
- การทดสอบแบบการแปล
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระยะที่1 (เพื่อการ
ปรับปรุงแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู และ
การคัดกรองผูเรียน
- การแจงผลการทดสอบ
เปนรายบุคคลเพื่อจัด
เตรียมการสอนซอมเสริม
- บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น และ
ยกตัวอยาง โดยใชหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือ
- หนังสือ
- แบบทดสอบ(แบบฝกการ
แปล)
- แบบสรุปผลการเรียนรู
- การฝก เลือก วิเคราะห
สังเคราะห เนื้อหาคําศัพท
เฉพาะดาน
- หนังสือ
- แบบทดสอบ(แบบฝก)
- แบบสรุปผลการเรียนรู
การบรรยาย ซักถาม
- กระบวนการแลกเปลี่ยน

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

ผศ.ดร.ธีรเดช
ชื่นประภา
นุสรณและ
คณะ

เรียนรูจากการนําเสนอหนา
ชั้นเรียนรายบุคคลเพื่อการ
วิเคราะหชิ้นงานแปล
รวมกัน การบรรยาย
ซักถาม
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1

2
3
4

1.1, 1.3, 2.1, 3.1,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวมในการฝกทักษะการ
แปลภาษาอังกฤษ
การมีวินัยในตนเองและความ
รับผิดชอบตอการเขาชั้นเรียน
การรายงานเดี่ยวเกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลดานตางๆ
การนําเสนองานแปลแบบกลุมและ
เดี่ยว

1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 5.1
1.1, 1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2
1.1, 1.3, 2.1, 3.1,
การวิเคราะห งานแปลและการ
4.1, 4.2, 5.1, 5.2
เลือกใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
ถูกตองและเหมาะสมกับงานแปล

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

5
6
5-6

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
40%

15%
15%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Teeradet and Sarawut (2005), Translation, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยกับนักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษาเอง

- การมอบหมายงานเพื่อการคนควาจากสื่อภาษาอังกฤษตางๆไดแก หนังสือพิมพ วารสารทางการ
สอนภาษาอังกฤษ
- กระบวนการฝกฝนทักษะการวิเคราะห การคัดสรร การแปลงานจากภาษาอังกฤษเปนไทยและจาก
ไทยเปนอังกฤษ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ใหนักศึกษาทําการประเมินการสอนของอาจารยหลังจากที่ทําการสอนเสร็จสิ้นลง
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆไดแก
- พื้นฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคน
- ความสามารถในการแปลและการใชภาษาของนักศึกษาแตละคน
- ขนาดของกลุมหรือจํานวนของผูเขาศึกษาในแตละภาคการศึกษา/ เพื่อการจัดทํากิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายและประยุกตไปตามกลุมผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาจากผลการสอบของแตละบุคคลโดยอาจารยผูสอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการจัดชั้นเรียนในแตละภาคการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู

