รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553228

ชื่อวิชา การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
English to Thai Translation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2560
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มการแปล
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
2) อาจารย์ผู้สอน: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1206
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
15 กรกฏาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น แสวงหาความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และกลวิธีการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2.1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บูรณาการ
ทักษะทางภาษาเข้ากับการแปลได้
2.1.4 เพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหาร่วมกัน รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
2.1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และ
นาเสนอข้อมูล
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นาเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ทฤษฎี และกระบวนการด้านการ
แปลมาประยุ ก ต์ ใ ช้ในการแปลต้ น ฉบั บ ประเภทต่ างๆจากภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาไทย การ
วิเคราะห์และตีความต้นฉบับอังกฤษโดยการคัดสรรคาศัพท์และสานวนมาใช้ในการแปลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม การแก้ไขปัญหาในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การใช้กลวิธี
การแปลตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
การฝึกแปลโดยนาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการแปลมาประยุกต์ใช้ในการแปล
ต้นฉบับประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์และตีความต้นฉบับอังกฤษ
โดยการคัดสรรค าศัพท์และสานวนมาใช้ในการแปลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การแก้ไข
ปัญหาในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การใช้กลวิธีการแปลตลอดจนเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Translation practice via the application of concepts and theories of translation,
as well as translation processes for texts in different genres from English to Thai; analysis
and interpretation of source texts in English with accurate and appropriate terminology and
expressions for translation; translation problem solutions; appropriate strategies,
information, and communication technology and English to Thai texts translation tools
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

บรรยาย และ
ฝึกปฏิบัติ
อย่างน้อย 45
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

ให้คาปรึกษา แนะนา สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อ
ทบทวนความรูใ้ ห้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่มผี ล
การเรียนต่าโดยพิจารณาตาม
ความจาเป็น

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรึกษาผ่านไลน์กลุ่มประจารายวิชา
2) อาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนและการทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย
2) มีการแสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4) มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระสาคัญ
ในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่
ประเมิน
1) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้ 1) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ 1-15
นักศึกษาฝึกและแบ่งความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตาม
และแก้ปัญหาร่วมกัน
กาหนดเวลา
2) ประเมินจากวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ของนักศึกษา

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
20%

1) บรรยาย
1) ประเมินจากคุณภาพของผลงานแปล 1-15
2) ฝึกฝนการแปลและลงมือปฏิบัติการ
แปลตามหลักการและทฤษฏีที่สอน
โดยการทาแบบฝึกหัด

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิด
เป็นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้
4) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษา
เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
1) ฝึกฝนนักศึกษามีทักษะในการสืบค้น 1) ประเมินจากคุณภาพของผลงานแปล 1-15
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อมูล
2) มีความสามารถในการบูรณาการ
ทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษา
เพื่อการประกอบอาชีพได้
3) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการ
ทางานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
4) มีการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างภาษา
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10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด 1) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน
การทางานร่วมกัน
ร่วมในการทางาน
และความรับผิดชอบ
1) มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
แก้ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์
ความรูท้ างภาษา รวมถึงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้
3) มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตน
และการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 1) มอบหมายให้นักศึกษาทางานแปลที่ 1) ประเมินจากคุณภาพของงานแปล
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สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ต้องสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการ
คิดคานวณเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
และการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตน
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
5) สามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและมีประโยชน์แก่การ
สื่อสารทางภาษาและให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
ที่
งาน
(ชม.)
1
- แนะนาคาอธิบายและ
1. อธิบาย มคอ. 3 แนะนารายวิชา
(3 ชม.) จุดมุง่ หมายของรายวิชา ตลอดจน และกฏการเรียน
กิจกรรมและวิธีการวัดและ
ประเมินผล
2
บทที่ 1: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
(3 ชม.) การแปล

3
บทที่ 2: ทฤษฎีการแปล
(3 ชม.)

สื่อที่ใช้

1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
1. อภิปรายความหมาย “การแปล” - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
เรียน และแบบฝึกหัด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 1
ท้ายบท
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปราย “ทฤษฎีการแปล”
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
เรียน และแบบฝึกหัด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 2
ท้ายบท
1%
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- รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)
- เอกสารประกอบการ
เรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
บทที่ 2: แนวคิดและทฤษฎีที่
(3 ชม.) เกี่ยวข้องกับการแปล

5
บทที่ 3: ประเภทของการแปล
(3 ชม.)

6

บทที่ 4: กระบวนการแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปราย “แนวคิดและทฤษฎีการ - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
แปล”
เรียน และแบบฝึกหัด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ท้ายบท
1%
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 2
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปราย “ประเภทของการแปล” - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
เรียน และแบบฝึกหัด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 3
ท้ายบท
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปราย “กระบวนการแปล”
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
9

ผู้สอน

กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย

สัปดาห์
ที่
(ชม.)
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 4

7
บทที่ 4: กระบวนการแปล
(3 ชม.)

1. อภิปราย “กระบวนการแปล”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 4

8
บทที่ 4: กระบวนการแปล
(3 ชม.)

1. อภิปราย “กระบวนการแปล”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 4
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สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ท้ายบท
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 1%
ท้ายบท
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ท้ายบท
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา

ผู้สอน

ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

9
บทที่ 5: โครงสร้างภาษาไทยและ
(3 ชม.) ภาษาอังกฤษ

1. อภิปราย “ความสาคัญของ
บริบทในการแปล”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 5

- เอกสารประกอบการ
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด
ท้ายบท

10
บทที่ 6: การใช้เทคโนโลยีในการ
(3 ชม.) แปล

1. อภิปราย “การใช้เทคโนโลยีใน
การแปล”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 6

- เอกสารประกอบการ
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด
ท้ายบท

11

บทที่ 7: ข้อผิดพลาดที่อาจพบใน

1. อภิปราย “ข้อผิดพลาดที่อาจพบ - เอกสารประกอบการ
11

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
1) ความตรงต่อเวลาในการ
1%
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
1) ความตรงต่อเวลาในการ 1%
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1%
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
1) ความตรงต่อเวลาในการ

ผู้สอน

ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
(3 ชม.) การแปล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
ในการแปล”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 7

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ท้ายบท
3) ความรับผิดชอบในการทา
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
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บทที่ 7: ข้อผิดพลาดที่อาจพบใน 1. อภิปราย “ข้อผิดพลาดที่อาจพบ - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
(0 ชม.) การแปล
ในการแปล”
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ท้ายบท
3) ความรับผิดชอบในการทา
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 7
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล 10%
13
บทที่ 8: เทคนิคการแปลระดับคา 1. อภิปราย “เทคนิคการแปลระดับ - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
(3 ชม.)
คา”
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ท้ายบท
3) ความรับ ผิ ดชอบในการท า
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 8
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
14
บทที่ 9: เทคนิ ค การแปลระดั บ 1. อภิปราย “เทคนิคการแปลระดับ - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
(3 ชม.) ประโยคและย่อหน้า
ประโยคและย่อหน้า”
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
12

ผู้สอน

ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 9

สื่อที่ใช้

ท้ายบท

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

3) ความรับ ผิ ดชอบในการท า
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
15
บทที่ 9: เทคนิ ค การแปลระดั บ 1. อภิปราย “เทคนิคการแปลระดับ - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
(3 ชม.) ประโยคและย่อหน้า
ประโยคและย่อหน้า”
เรี ย น และแบบฝึ ก หั ด 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
ท้ายบท
3) ความรับผิดชอบในการทา
3. อธิบายเนือ้ หาในบทที่ 9
งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
16
สอบปลายภาค 30%
(3 ชม.)

13

ผู้สอน

ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์
กิจเจริญ
ไพบูลย์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- แบบฝึกหัดการแปล 6 ชิน้
- สอบปลายภาค
- ความมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

60%
30%
10%
10%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการแปล. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์. (2562). หลักการแปลอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลแนะนา
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์. (2562). หลักการแปลอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษามีวธิ ีการในการดาเนินการดังนี้
1) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงไปตามปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนของ อาจารย์ งานวิจัยและความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวธิ ีการดังนี้
1.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กับผลการเรียน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพงานแปล
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส้ อนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี การศึกษาถัดไป
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