ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553211 การแปลเชิงการเมือง
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรี ยน (2-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ นรายวิชาเลือกในหลักสูตร
4. อาจารย์ �ผู้�รั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.ณัฐพัชร สายเสนา
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี �ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร�อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ห้ อง 202 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
22 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจหลักการ และกระบวนการแปลงานทางด้ านการเมืองการปกครอง
1.2 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความหมายของคําศัพท์เฉพาะทางวิชาการเกี่ยวกับการเมือง
1.3 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้เทคนิคต่างๆในการแปลคําศัพท์เฉพาะทางการเมือง
1.4 เพื่ อให้ ผ้ ูเ รี ยนสามารถประยุกต์ใ ช้ ห ลักการ และกระบวนการแปลมาใช้ การแปลทาง
การเมืองได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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1.5 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการแปลทางการเมืองทังจากอั
้
งกฤษเป็ นไทยและไทยเป็ นอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิชาใหม่ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้ หลักการและกลวิธีการแปลเพื่อการแปลงานด้ านการเมือง ฝึ กการแปลข้ อความที่
เกี่ยวข้ องกับการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับทวิภาคี พหุภาคี ข้ อสัญญาและข้ อกฎหมาย
การเมือง รวมถึงด้ านการทูต
Apply principles and strategies of translation for political translation. Practice
translation variety of texts and terms relating to politics, international relations, bilateral and
multilateral agreements, international charters and conventions, political legislation and
diplomatic notes.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

60 ชัว่ โมง

ไม่มี

ฝึ กปฏิบตั ิ / งานภาคสนาม
/ การฝึ กงาน
ไม่มี

ศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ �ที่อาจารย์ ให้ คําปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก�นักศึกษา
เป็ น รายบุคคล
- อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงและ
ประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบทางอีเมล์ และทางโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ �ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) การแสดงความรับผิดชอบต่อการเรี ยน การกระทําและความคิดของตนเอง
2) ความเป็ นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
3) การแสดงความรับผิดชอบต่องานกลุม่
4) ความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรมในการสอนและการประเมินผล
5) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตามอย่างเหมาะสม
2
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1.2 วิธีการสอน
1) ทําข้ อตกลง การส่งงาน การเข้ าชันเรี
้ ยน ในสัปดาห์แรกของการเรี ยนการสอน
2) การทําแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบหลังการเรี ยนในแต่ละหัวข้ อ
3) จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ และเดี่ยว
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ
2) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
และการทํางานกลุม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ �รั บ
1) เข้ าใจหลักการ และกระบวนการแปลงานทางด้ านการเมือง
2) เข้ าใจความหมายของคําศัพท์เฉพาะทางด้ านการเมือง กฎข้ อบังคับ และการทูต
3) เรี ยนรู้เทคนิคในการแปลคําศัพท์ เนื ้อหา กฎข้ อบังคับในประเทศ และต่างประเทศ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายให้ ความรู้เชิงทฤษฎี
2) ฝึ กแปลในชันเรี
้ ยน และนอกชันเรี
้ ยน
3) อภิปราย และวิเคราะห์บทแปลของตนเอง และเพื่อนในชันเรี
้ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบย่อยหลังการเรี ยนแต่ละหัวข้ อการสอน
2) ตรวจประเมินผลการแปล
3) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถแปลงานเขียนทางด้ านการเมืองได้
2) สามารถแปลความหมายของคําศัพท์เฉพาะทางด้ านการเมือง
3) สามารถประยุกต์ใช้ เทคนิคในการแปลได้ อย่างเหมาะสม
4) สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับการแปลงานทางการเมือง
5) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินงานแปลของตนเอง และผู้อื่นได้
3.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายกลุม่ และนําเสนอ
2) ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมจากห้ องสมุด และทางสื่อออนไลน์
3
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3) ฝึ กแปลในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการแสดงออก การมีสว่ นร่วม และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2) ตรวจประเมินผลการแปลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ �ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความรับผิดชอบการทํางานกลุม่
2) รับฟั งความคิดเห็น มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในชันเรี
้ ยน กลุม่ และผู้สอน
3) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตาม ทํางานเป็ นทีมได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมร่วมกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ �เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ �เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ �เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ �เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ต้ �องพัฒนา
1) ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูดนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานแปลที่มีการระบุถึงช่วงเวลาต่างๆ
2) กําหนดให้ มีการนําเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินการนําเสนอทังด้
้ านการวิเคราะห์ การใช้ สื่อเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

4
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1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1-2

3-4

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวข้ อการสอน

- Course Orientation
and Term
Assignment
- Principles of
Translation
-Procedure of
Political
Translation
-History of Thai
politics
-Political party
-Development of Thai
politics from past to
present

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการสอน

8

- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา

8

- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา

- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

5-6

-Constitution of
Thailand
-National Assembly
Of Thai parliament
-Democracy

8

7-8

-Thai Government
-International treaty

8

สื่อการสอน

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ

ผู้สอน

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา
5
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-Election in Thailand

9-10

-ASEAN community
-Diplomacy

11-14 -Political figures
-Political news
-General news

8

16

15

-Conclusion
-Review of the study

4

16

Exam

3

ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- บรรยายพร้ อมตั ว อย่ า ง
ประกอบโดยใช้
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนและหลังเรี ยน
- ถาม-ตอบรายบุคคล
-ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
-

การสอน

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา

- ใบความรู้
-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา

-

ดร.ณัฐพัชร
สายเสนา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู�
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
สัดส่ วนของการ
ที่ประเมิน
ประเมินผล
1-15
40%

1
1.1 ข้ อ 1,2,3
การฝึ กแปลใน 2.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
แต่ละหัวข้ อ 3.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
4.1 ข้ อ 1,2,3
5.1 ข้ อ 1,2
2
1.1 ข้ อ 3
การอภิปราย 2.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
กลุม่
3.1 ข้ อ 4,5
4.1 ข้ อ 1,2,3

มอบหมายงานแปล
และตรวจ
ประเมินผลงานแปล

มอบหม ายงานกลุ่ ม และ
สังเกตการทํางานกลุม่
และประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ใ น
การทํางาน

2-15

10%

3
การนําเสนอ
ผลงานแปล
บทความทาง
การเมือง

1.1 ข้ อ 4
2.1 ข้ อ 4,5
3.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
4.1 ข้ อ 1,2,3
5.1 ข้ อ 1,2

มอบหม ายงานกลุ่ ม และ
สังเกตการทํางานกลุม่
และประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ใ น
การทํางาน

13-14

20%

4
ทดสอบ
ปลายภาค
เรี ยน

1.1 ข้ อ 2
2.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
3.1 ข้ อ 1,2,3,4

ทดสอบและตรวจประเมินผล
งานแปล

16

30%
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ณัฐพัชร สายเสนา. (2555). การแปลเชิงการเมือง. เอกสารประกอบการสอนวิชา 1553211
การแปลเชิงการเมือง. กรุงเทพมหานคร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ �อมูลสําคัญ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2552). ศัพท์และสํานวนรัฐธรรมนูญ
vocabulary and expression of the Constitution. กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพ
สุพรรณ ปิ่ นมณี. (2535). การแปล. คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มาลิทตั พรหมทัตตเวที. (2547). หลักการแปลทัว่ ไป. นครปฐม: สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ลําดวน จาดใจดี. (2542). เทคนิคการแปลไทยเป็ นอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ธนพล วิทยาการ.
วรนาถ วิมลเฉลา. (2543). คูม่ ือสอนแปล. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรี ชา หงษไกรเลิศ. (2549). การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราช
สมบัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั .นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้ า.
3. เอกสารและข้ �อมูลแนะนํา เว็บไซท์
ASEAN. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/ASEAN.
(วันที่ค้นข้ อมูล 1 ตุลาคม 2554)
Parliament. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/thaiparliament.
(วันที่ค้นข้ อมูล 1 ตุลาคม 2554).
Thai Politics. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/ThaiPolitics)
(วันที่ค้นข้ อมูล 5 ตุลาคม 2554)
Political Party. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Political-Party)
(วันที่ค้นข้ อมูล 5 ตุลาคม 2554)
Good Governance. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://chiangmai.excise.go.th/tammapibal.htm)
(วันที่ค้นข้ อมูล 5 พฤศจิกายน 2554)
Food News. [online]. เข้ าถึงได้ จาก: http://www.bangkok/life/thailand-floods-info-tourists)
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(วันที่ค้นข้ อมูล 31 พฤศจิกายน 2554)
Diplomacy. [online]. เข้ าถึงได้ จาก : http://www.news/thai-diplomacy)
(วันที่ค้นข้ อมูล 31 พ.ย. 2554)
Election in Thailand. [online]. เข้ าถึงได้ จาก :
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Thailand) (วันที่ค้นข้ อมูล 31 พฤศจิกายน 2554)
Government of Thailand. [online]. เข้ าถึงได้ จาก :
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Thailand)
(วันที่ค้นข้ อมูล 31 พฤศจิกายน 2554)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรี ยนการสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษาจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ, 5)
- การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุ งการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
- ปรั บ ปรุ ง เอกสารประกอบการสอนโดยเลื อ กหัว ข้ อ และเนื อ้ หาให้ มี ค วามยาก-ง่ า ย
เหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยนและจุดประสงค์รายวิชา
- จัดวิพากษ์ ผลการประเมินโดยคณาจารย์
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจ
ผลงาน การอภิปรายกลุม่ ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
- ตังคณะกรรมการประจํ
้
าสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ตามที่กําหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาดังนี ้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี

10

