รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552204

ชื่อวิชา การแปลอังกฤษเปนไทย
English to Thai Translation

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา:  วิชาบังคบ

 วิชาเลือก

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
2) อาจารยผูสอน: ผศ.สุดารัตน เจตนปญจภัค (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 2
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
หอง 1208 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานแปล ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบตองานและ
หนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2) มีความรอบรูในภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทํางานแปล และสามารถบูรณาการ
ความรูในวิชาการแปลกับการเรียนรายวิชาอื่น ๆ
3) สามารถประยุกตใชความรูในการแปลในการประกอบอาชีพ และใชความคิดสรางสรรคใน
การนําเสนองานแปลไดอยางมีประสิทธิผล
4) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีภาวะผูนําและผู
ตามที่ดี
5) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการแปลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใหความสําคัญในเรื่องหลักการและวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การวิเคราะห
เนื้อหาของตนฉบับ และปญหาที่พบในการแปล รวมถึงวิธีแกปญหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการแปล ฝกแปลคําศัพท ประโยค ขอเขียน บทความประเภทตาง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การวิเคราะหเนื้อหาของตนฉบับเพื่อสรางงานแปล ประเด็นปญหาที่พบ
บอยในการแปล วิธีแกไขขอบกพรอง ตลอดจนฝกหาขอมูลและใชเครื่องมือเพื่อชวยในการแปล
Principles and methods in translation, practice translating a variety of
vocabularies, sentences, texts, articles from English to Thai, analysis of manuscripts to
produce translation works, frequently-found problems in translation, how to solve
these problems, as well as practice finding information and using tools for translating.
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3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาดวยตนเอง

ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค

สอนเสริมตามความ

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

การศึกษา

ตองการของนักศึกษา ภาคสนาม

90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

เฉพาะราย
3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางจดหมายอีเล็กทรอนิกสหรือแอพพริเคชั่นไลน
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการอยางนอย 2
ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและมี

1) ปฏิบัตติ นเปนตัวอยาง
ในกรณีเรื่องการมีวินัยเรื่อง

1) สังเกตจากความตรงตอ
เวลาในการเขาเรียนและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่

เวลา เชน การเขาสอนและ

การสงงานที่ไดรับ

2) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของมหาวิทยาลัย

การเลิกสอนตรงเวลาและ
มอบหมายงานโดย

มอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรม

และสังคม

กําหนดใหสงภายในเวลาที่

นักศึกษา

3) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม

กําหนด
2) ชี้แจงขอควรปฎิบัติใน

3) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม

มากกวาประโยชนสว นตัว

การเรียนตลอดภาค

4) ประเมินจากงานที่

4) มีคุณธรรมทางวิชาการ ไมคัดลอก
ผลงานของผูอื่นเปนของตนเอง

การศึกษา รวมถึงการเนน
เรื่องการแตงกายของ

มอบหมายที่มีการเขียน
อางอิงแหลงที่มาอยาง

นักศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

ถูกตอง และไมไดคัดลอก
มาจากผูอ ื่น

สัปดาหที่

คาน้ําหนักของการ

ประเมิน

ประเมินผล

1-15

5%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนักของการ

ประเมิน

ประเมินผล

1-15

50%

1-15

35%

3) เปดโอกาสใหนกั ศึกษา
จัดกิจกรรมในรายวิชาดวย
การยึดหลักจิตสาธารณะ
โดยมุงใหเกิดประโยชนแก
สังคม และสวนรวม
4) สอนวิธกี ารเขียนอางอิง
ที่ถูกตองในกรณีที่ตอง
อางอิงงานของผูอื่น
ดานความรู

1) จัดการเรียนการสอนที่มี 1) ประเมินจากการทํา

1) มีความรอบรูในภาษาไทยและ

ความหลากหลาย เชน การ แบบฝกแปล แบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมอันดี
งาม

บรรยาย การอภิปราย และ ยอย และโครงงาน
การทําโครงงาน
2) ประเมินจากการทํา

2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการ

2) ออกแบบกิจกรรมการ

รายงานหรือโครงงาน

ความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) สามารพัฒนาความรูดานภาษาและ

เรียนการสอนแบบ taskbased และ project-

3) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรม

วัฒนธรรมใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

based โดยเนนใหผูเรียน
ไดทํางานแปลจริงดวย
ตนเอง
3) เชิญวิทยากรดานการ
แปลมาใหความรู

ดานทักษะทางปญญา

1) ใชกรณีศึกษาโดยการ

1) ประเมินจากขอสอบที่

1) สามารถคิดวิเคราะหและประเมิน

ประยุกตใชศาสตรทางดาน

ใหนักศึกษาฝกคิดวิเคราะห

คุณคา
2) สามารถประยุกตใชความรูใหเปน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แกปญหา สังเคราะหขอมูล
2) จัดกิจกรรมกลุม เนนการ ประมวลผล และนําไป

หลักในการดําเนินชีวติ และการประกอบ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาชีพไดอยางมีประสิทธิผล
3) สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ

ทักษะการคิดแกปญหาและ ตาง ๆ
คิดวิเคราะห เพื่อใชเปนหลัก 2) ประเมินจากการ

4) สามารถใชความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนองาน

ในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ

บูรณาการความรูในศาสตร

นําเสนอผลงาน
3) ประเมินจากกรณีศึกษา

 หาจาก
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ การแกปญ
สอนแบบ problem-based สถานการณจริง
instruction เพื่อใหนักศึกษา 4) ประเมินจากผลสรุปจาก
ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา

การอภิปราย และรายงาน
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนักของการ

ประเมิน

ประเมินผล

1-15

5%

1-15

5%

จากสถานการณจริง
4) ใชกิจกรรมการอภิปราย
กลุม (Group Discussion)
และใหนักศึกษานําเสนอผล
การอภิปราย
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

1) มอบหมายนักศึกษาทํา

1) ประเมินจากพฤติกรรม

และความรับผิดชอบ

กิจกรรมกลุมแบบรวมมือ

ของนักศึกษาในการทํา

1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับ

(Cooperative)
2) เปดโอกาสใหนกั ศึกษา

กิจกรรมกลุม
2) สังเกตจากพฤติกรรม

วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี

ไดแสดงความคิดเห็น

ภาวะการเปนผูนํา ผูตาม

2) มีภาวะผูนาํ และผูตามที่ดี

กําหนดบทบาทและหนาที่
ในการทํากิจกรรมกลุม

และการแสดงบทบาทของ
สมาชิกในกลุม

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

1) มอบหมายใหนักศึกษา

1) ประเมินจากการนําเสนอ

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

สืบคนขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ผลงาน และการเลือกใช
เครื่องมือเทคโนโลยีสาร

1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นําเสนอขอมูลตามงานที่

สนเทศ

ในการสือ่ สารและการสรุปประเด็นได
อยางมีประสิทธิภาพ

กําหนด
2) ใหนักศึกษาฝกทักษะใน

2) ประเมินจากขอจํากัดใน
การสื่อสารโดยใช

2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยาง

การวิเคราะหและการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมตามสถานการณ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ เชน การนําเสนอขอมูล

3) ประเมินจากผลงานแปล
เรื่องตัวเลชที่เกี่ยวกับการ

ติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค

ผานทางวาจา ลายลักษณ

คํานวณ

4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคน

อักษร และแผนภาพ
3) มอบหมายงานแปล

4) ประเมินจากงานที่ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

ควาวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

เรื่องตัวเลชที่เกี่ยวของกับ
การคํานวณ
4) มอบหมายงานที่ตอง
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอนและการประเมินผล (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

(ชม.)

การวัดและ
ประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการ
ประเมิน)

1
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจง
1. อาจารยชี้แจงรายละเอียดวิชา 1552204 การแปล
(3 ชม.) คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย แนว อังกฤษเปนไทย เชน จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียน
การสอน ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานคุณธรรม
กระบวนการวัดผลประเมินผล
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความสามารถในการ
- บทที่ 1 บทนํา
วิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยาง
1. ความหมายของการแปล
สรางสรรคและทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
2. ความเปนมาของการแปลใน
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล รวมทั้งทรัพยากร
ตางประเทศและประเทศไทย
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวัตถุประสงคของบทเรียน
ที่ 1 บทนํา รวมทั้งจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา
นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางดานการ
แปล ในหัวขอ ความหมายของการแปล และความเปนมา
ของการแปลในตางประเทศและประเทศไทย
3. อาจารยเริ่มบทเรียนโดยตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบวา
การแปลคืออะไร และใหนักศึกษาชวยกันหาคําตอบ
หลังจากนั้นอาจายสุมเรียกใหนกั ศึกษาตอบ
4. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับความหมายตาง ๆ ของการ
แปล และความเปนมาของการแปลในตางประเทศและ

1. รายละเอียดของ 1. สังเกตจากการ
รายวิชา (มคอ. 3) ตอบคําถามในชั้น

ผศ.สุดารัตน
เจตนปญจภัค

2. เอกสาร

เรียน

ประกอบการเรียน
3. PowerPoint

2. ประเมินจาก
ความถูกตองในการ

Slides

ตอบคําถาม
ทบทวน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตจากการ
ตอบคําถามในชั้น

2. PowerPoint

เรียน

Slides

2. ประเมินจากการ
นําเสนอความ

ประเทศไทย โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท

2
- บทที่ 1 บทนํา (ตอนที่ 2)
(3 ชม.) 3. ความสําคัญของการแปล
4. ประโยชนของการแปล
5. คุณสมบัติของนักแปล
6. จรรยาบรรณของนักแปล
7. แนวทางการเรียนรูที่จะนําไปสู
การเปนผูแปลที่ดี

5. อาจารยสรุปเนื้อหาประจําสัปดาห และมอบหมายให
นักศึกษาตอบขอคําถามทบทวน
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง
เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 1 บทนํา โดยระบุจุดประสงค
การเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ความสําคัญ และประโยชนของการแปล คุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของนักแปล รวมทั้งแนวทางทางการเรียนรูที่
จะนําไปสูการเปนนักแปลที่ดี
2. อาจารยบรรยายเกีย่ วกับความสําคัญและประโยชนของ
การแปลพรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอร
พอยท จากนั้นอาจารยสุมถามนักศึกษาวาประโยชนของ
การแปลในความคิดของนักศึกษาคืออะไร

ผศ.สุดารัตน
เจตนปญจภัค

คิดเห็นหนาชั้น
เรียน
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
3. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ของนักแปล และแนวทางการเรียนรูที่จะนําไปสู
การเปนผูแปลที่ดี หลังจากนั้นอาจารยใหนักศึกษาระดม
ความคิดเปนกลุมวา นักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติอยางไร
และอะไรคือจรรยาบรรณของนักแปล และใหตัวแทนแต
ละกลุมมานําเสนอความคิดเห็นหนาชั้นเรียน
4. อาจารยอธิบายเกี่ยวกับ Translation Project คือการ
ใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อทํางานแปล
ตามหัวขอที่สนใจ และนําเสนองานฉบับบแปล เทคนิคที่ใช
ในการแปล ปญหาที่เกิดในการแปลพรอมทั้งวิธีการแก
ปญหา โดยใหนกั ศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียนในสัปดาหที่
15 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน

3

บทที่ 2 ทฤษฎีและกระบวนการ

(3 ชม.) แปล
2.1 ทฤษฎีการแปล
2.1.1 ทฤษฎการแปลแบบยึด
ภาษา

1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน

1. เอกสาร

1. สังเกตจากการ

ผศ.สุดารัตน

การเรียนเนื้อหาในบทที่ 2 ทฤษฎีและกระบวนการแปล
โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะ

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถามในชั้น
เรียน

เจตนปญจภัค

ไดเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักเกณฑการแปล
Slides
2. อาจารยบรรยายในหัวขอ ทฤษฎีและหลักเกณฑการแปล
พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
หลังจากนั้นอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามใน
ประเด็นที่ยังไมเขาใจ
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาตอบคําถามทบทวน
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง
1. เอกสาร
เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 2 ทฤษฎีและกระบวนการ
ประกอบการเรียน

2. ประเมินจาก
ความถูกตองในการ

2.3 ประเภทของการแปล

แปล โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา

2. PowerPoint

เรียน

2.4 กระบวนการแปล
2.4.1 กระบวนการแปลแบบยึด

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับประเภทของการแปลและ
กระบวนการแปล

Slides

2. ประเมินจาก
ความถูกตองของ

ภาษา

2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับประเภทของการแปล และ

การนําสนองาน

2.4.2 กระบวนการแปลแบบยึด
ความหมาย

กระบวนการแปลพรองยกตัวอยางประกอบ โดยใชสอื่ พาว
เวอรพอยท

หนาชั้นเรียน
3. ประเมินจาก

3. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาระดมความคิดเปน
กลุมๆ ละ 5 คน เพื่อหาความแตกตางของกระบวนการ

ความถูกตองในการ
ทําแบบฝก

แปลแบบยึดภาษาและยึดความหมาย พรอมยกตัวอยาง

วิเคราะห

2.1.2 ทฤษฎีการแปลแบบยึด
ความหมาย
2.2 หลักเกณฑการแปล
4
บทที่ 2 ทฤษฎีและกระบวนการ
(3 ชม.) แปล (ตอนที่ 2)

ตอบคําถาม
ทบทวน

1. สังเกตจากการ
ตอบคําถามในชั้น

ผศ.สุดารัตน
เจตนปญจภัค
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
ประกอบ หลังจากนั้นใหนักศึกษาแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมานําเสนองานหนาชั้นเรียน
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกวิเคราะห
กระบวนการแปล

5

บทที่ 3 การแปลโดยใชพจนานุกรม

(3 ชม.) 3.1 การแปลโดยใชพจนานุกรม
3.1.1 ความสําคัญของ
พจนานุกรม
3.1.2 การใชพจนานุกรมในการ
แปล
3.1.3 คําเริ่มตนของหนา

1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน

1. เอกสาร

1. สังเกตจากการ

ผศ.สุดารัตน

การเรียนเนื้อหาในบทที่ 3 การแปลโดยใชพจนานุกรม

ประกอบการเรียน

ตอบคําถามในชั้น

เจตนปญจภัค

โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูหัวขอ การแปลโดยใชพจนานุกรม ซึ่งประกอบ

2. PowerPoint
Slides

เรียน
2. ประเมินจากใบ

ดวย 7 หัวขอยอย ไดแก 1) ความสําคัญของ

3. พจนานุกรม

งาน หาความหมาย

พจนานุกรม 2) การใชพจนานุกรมในการแปล 3) คํา
เริ่มตนของหนา 4) วิธีการใชพจนานุกรม 5) การหา

อังกฤษ-อังกฤษ
4. แบบฝกแปล

ของคําศัพททั่วไป
และคําศัพททาง

3.1.4 วิธกี ารใชพจนานุกรม

ความหมายของคําศัพททั่วไป 6) การหาความหมายของ

3.1.5 การหาความหมายของ
คําศัพททั่วไป

คําศัพทที่ใชเปนสํานวนทั่วไป และ 7) การหาความหมาย
ของคําศัพทที่ใชเปนสํานวนดานธุรกิจ

3.1.6 การหาความหมายของ
คําศัพทที่ใชเปนสํานวนทั่วไป

2. บรรยายเกีย่ วกับการใชพจนานุกรมในการแปล โดยเริ่ม
จากการแนะนําสวนตาง ๆ ของพจนานุกรม และวิธีการใช

3.1.7 การหาควาหมายของ

พจนานุกรมในการหาความหมายของคําศัพททั่วไป และ

คําศัพทที่ใชเปนสํานวนดานธุรกิจ

ธุรกิจ 10%

คําศัพทดานธุรกิจ พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อ
พาวเวอรพอยท และพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาตอบคําถามทบทวนทายบท
และหาความหมายของคําศัพทโดยใชพจนานุกรมใน
แบบฝกหัดทายบท
ใบงาน
1. หาความหมายของคําศัพททั่วไปและคําศัพททางธุรกิจ
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บทที่ 3 การแปลโดยใชพจนานุกรม

1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง

1. เอกสาร

1. สังเกตจากการ

ผศ.สุดารัตน

(3 ชม.) (ตอนที่ 2)
3.2 การแปลภาษาดวยเครือ่ ง การ

เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 3 การแปลโดยใชพจนานุกรม
โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะ

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถามในชั้น
เรียน

เจตนปญจภัค

แปลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ไดเรียนรู 2 หัวขอ ไดแก 1) การแปลภาษาดวยเครื่อง การ

Slides

2. ประเมินจาก

และเว็บไซต
3.2.1 การแปลภาษาดวยเครื่อง

แปลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเว็บไซต และ 2)
ขอจํากัดของการแปลภาษาดวยเครื่องและโปรแกรม

3. แบบฝกหัด
ทบทวน

ปญหาที่เกิดขึ้นใน
การหาควาหมาย
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
3.2.2 การแปลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร

4. www.

คอมพวเตอร
3.2.3 การแปลโดยใชเว็บไซต

2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับ การแปลภาษาดวยเครื่อง การ businessballs.
แปลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเว็บไซต และ
com

3.3 ขอจํากัดของการแปลภาษา

ขอจํากัดของการแปลภาษาดวยเครื่องและโปรแกรม

5.www.business

ดวยเครื่องและโปรแกรมคอม
พิวเตอร

คอมพิวเตอร พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสอื่ พาว
เวอรพอยท

dictionary .com

ของคําศัพทโดยใช
เว็บไซต

3. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาทดลองเขาเว็บไซตที่
แนะนําโดยใชโทรศัพทมือถือ เพื่อลองหาความหมายของ
คําศัพท

7

บทที่ 4 เทคนิคการแปล

(3 ชม.) 4.1 เทคนิคการแปลทั่วไป
4.2 เทคนิคการแปลเอกสารทาง
ธุรกิจ

4. อาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปรายถึงขอจํากัดในการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแปล และรวมกันหา
วิธีแกไข
5. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาประจําสัปดาห
และมอบหมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบฝ ก หั ด ที่ เ ป น คํ า ถาม
ทบทวน หลังจากนั้นอาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปราย
คําตอบที่ได
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน 1. เอกสาร

1. ประเมินจาก

ผศ.สุดารัตน

การเรียนเนื้อหาในบทที่ 4 เทคนิคการแปล โดยระบุ
จุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะ

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

แบบฝกวิเคราะห
ขอผิดพลาดในการ

เจตนปญจภัค

ไดเรียนรู 2 หัวขอ ไดแก 1) เทคนิคการแปลทั่วไป และ 2)

Slides

แปล

เทคนิคการแปลเอกสารทางธุรกิจ
2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการแปลทั่วไป และ

3. แบบฝกหัด
ทบทวน

2. ใบงาน
วิเคราะหเทคนิคที่

เทคนิคการแปลเอกสารทางธุรกิจ พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท

ใชในการแปล
10%

3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกวิเคราะหขอผิด
พลาดในการแปล
ใบงาน
1. วิเคราะหเทคนิคที่ใชในการแปล
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บทที่ 5 ความรูพื้นฐานในการแปล
(3 ชม.) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
5.1 ความรูพื้นฐานทางดาน
โครงสรางของภาษาอังกฤษ
5.1.1 ประเภทของคํา

1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน
การเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 ความรูพื้นฐานในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยระบุจุดประสงคการเรียนรู
ในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับประเภทของ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตจากการ
ตอบคําถาม

ผศ.สุดารัตน
เจตนปญจภัค

2. PowerPoint
Slides

2. ประเมินจาก
ความถูกตองในการ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
5.1.2 วลีและอนุประโยค
5.1.3 ประโยคและสวน
ตาง ๆ ของประโยค

คํา วลีและอนุประโยค รวมทั้งประโยคและสวนตาง ๆ ของ
ประโยค
2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของวลีและอนุประโยค
ในภาษาอังกฤษพรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสอื่ พาว
เวอรพอยท จากนั้นอาจารยใหนักศึกษาแตละคนฝกหาวลี
และอนุประโยคจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่เตรียมไว
และอาจารยขออาสาสมัครนักศึกษาเพือ่ นําเสนอวลีและอนุ
ประโยคที่หาได
3. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับประโยคและสวนตาง ๆ ของ
ประโยคพรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอร
พอยท จากนั้นอาจารยมอบหมายใหนักศึกษาจับคูฝก
วิเคราะหประโยคและสวนตาง ๆ ของประโยคจาก
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่เตรียมไว และอาจารยขอ
อาสาสมัครนักศึกษาเพือ่ นําเสนอประโยคและสวนตาง ๆ
ของประโยคที่หาได
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
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บทที่ 5 ความรูพื้นฐานในการแปล 1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน
การเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 ความรูพ ื้นฐานในการแปลจาก
(3 ชม.) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
(ตอนที่ 2)
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยระบุจุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความรูพื้นฐานในการวิเคราะห ในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ การวิเคราะห
การแปลภาคประธาน และการวิเคราะหและการแปลภาค
ประโยคและการแปล
5.2.1 การวิเคราะหและการ
แสดงหรือกริยา
แปลภาคประธาน
2. อาจารยบรรยายหัวขอ การวิเคราะหการแปลภาค
5.2.2 การวิเคราะหและการ
ประธาน และการวิเคราะหและการแปลภาคแสดงหรือ
กริยาพรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
แปลภาคแสดงหรือกริยา
หลังจากนั้นอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามในกรณี
ที่มีขอสงสัยในเนื้อหาที่สอน จากนั้นอาจารยมอบหมายให
นักศึกษาทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการวิเคราะหการแปลภาค
ประธาน และภาคแสดงหรือกริยา จากนั้นเฉลยคําตอบ
รวมกันโดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
3. อาจารยมอบหมายงานใหนกั ศึกษาทํางานคู โดยใหไป
หาตัวอยางประโยคที่ปรากฏในเอกสารทางธุรกิจ 5
ประโยค เชน โฆษณา บทความ ขาวธุรกิจ นํามาวิเคราะห
และแปลภาคประธานและภาคแสดงหรือกริยา

3. แบบฝกแปล

นําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

1. เอกสาร

1. สังเกตจากการ

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถาม
เจตนปญจภัค
2. ประเมินจากแบบ
ฝกวิเคราะห parts
of speech
3. ประเมินจากใบ

Slides
3. แบบฝกแปล

งาน วิเคระห
ประเภทของ
ประโยคและแปล
จากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย
10%
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ผศ.สุดารัตน

สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
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บทที่ 5 ความรูพื้นฐานในการแปล
(3 ชม.) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
(ตอนที่ 3)
5.2 ความรูพื้นฐานในการวิเคราะห
ประโยคและการแปล
5.2.3 การวิเคราะหและการ
แปลโครงสรางประโยคกรรมวาจก
(passive voice)
5.2.4 การวิเคราะหและการ
แปลประโยคที่ใชกริยาแสดง
ความรูสึก (verbs of feeling)
5.2.5 การวิเคราะหและการ
แปลเครื่องหมายวรรคตอน
(punctuations)

4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกวิเคราะห parts of
speech
ใบงาน
วิเคระหประเภทของประโยคและแปลจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง
เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 ความรูพนื้ ฐานในการแปล
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยระบุจุดประสงคการ
เรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะไดเรียนใน 3 หัวขอ
ไดแก 1) การวิเคราะหและการแปลโครงสรางประโยค
กรรมวาจก (passive voice) 2) การวิเคราะหและการ
แปลประโยคที่ใชกริยาแสดงความรูสึก (verbs of feeling)
และ 3) การวิเคราะหและการแปลเครื่องหมายวรรคตอน
(punctuations)
2. อาจารยอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางประโยคกรรมวาจก
และการวิเคราะหประโยค รวมทั้งหลักการแปลประโยค
กรรมวาจก พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอร
พอยท จากนั้นอาจารยมอบหมายใหนักศึกษาทํา
แบบฝกหัดการแปลประโยคโครงสรางกรรมวาจก จากนั้น
เฉลยคําตอบรวมกันโดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
3. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับ การวิเคราะหและการแปล
ประโยคที่ใชกริยาแสดงความรูสึก และการวิเคราะหและ
การแปลเครื่องหมายวรรคตอน พรอมยกตัวอยางประกอบ
โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท หลังจากนั้นอาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาสอบถามในประเด็นที่ยังไมเขาใจ และ
มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดการแปลประโยคที่ใช
กริยาแสดงความรูสึก และเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้น
เฉลยคําตอบรวมกันโดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
ใบงาน
แปลประโยคโครงสรางกรรมวาจกจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย

1. เอกสาร

1. สังเกตจากากร

ผศ.สุดารัตน

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถามในชั้น
เรียน

เจตนปญจภัค

Slides

2. ประเมินจากใบ

3. แบบฝกแปล

งาน แปลประโยค
โครงสรางกรรม
วาจกจาก
ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย 10%
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
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บทที่ 5 ความรูพื้นฐานในการแปล
(3 ชม.) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
(ตอนที่ 4)
5.3 ความรูพื้นฐานทางดาน
ความหมายของภาษาอังกฤษ
5.3.1 คําที่มีหลายความหมาย
5.3.2 คําหรือกลุมคําที่มี

12
(3 ชม.)

1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน
การเรียนเนื้อหาในบทที่ 5 ความรูพ ื้นฐานในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยระบุจุดประสงคการเรียนรู
ในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความรู
พื้นฐานทางดานความหมายของภาษาอังกฤษ 2 หัวขอ
ไดแก 1) คําที่มีหลายความหมาย และ 2) คําหรือกลุมคําที่
มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
2. อาจารยนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามวา นักศึกษารูจกั
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ
คําในภาษาอังกฤษคําใดบางที่มีมากกวาหนึ่งความหมาย
จากนั้นสุมเรียกใหนกั ศึกษาตอบ
3. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับคําที่มีหลายความหมายใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีตัวกําหนดความหมายในการแปล 2
ประเภท ไดแก โครงสรางไวยากรณและบริบท พรอม
ยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
4. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดการแปล
คําที่มีหลายความหมาย จากนั้นเฉลยคําตอบรวมกัน โดย
ใชสื่อพาวเวอรพอยท
5. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับคําหรือกลุมคําที่มีความหมาย
เชิงเปรียบเทียบ พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาว
เวอรพอยท
6. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดการแปล
คําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ จากนั้นเฉลยคําตอบ
รวมกัน โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
7. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
บทที่ 6 ปญหาที่เกิดจากการ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้เปน
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
การเรียนเนื้อหาในบทที่ 6 ปญหาที่เกิดจากการแปลภาษา
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
อังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
6.1 ปญหาทั่วไปที่เกิดจากการแปล โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา นักศึกษาจะ
6.1.1 ภาษาไมครบความ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่เกิดจากการแปล ไดแก
6.1.2 ความไมสมเหตุสมผล
ภาษาไมครบความ ความไมสมเหตุสมผล การแปลโดยลาก
6.1.3 การแปลโดยลากความหมาย ความหมายเขาหาความคิดของผูแปล การแปลผิด การ
เขาหาความคิดของผูแปล
แปลเกิน การแปลขาด และการเลือกใชคําไมเหมาะสม
6.1.4 การแปลผิด
รวมทั้งวิธีแกไขขอผิดพลาดในการแปล พรอมยกตัวอยาง
6.1.5 การแปลเกิน
ประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
2. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาจับคูทาํ แบบฝกหัด
6.1.6 การแปลขาด
6.1.7 การเลือกใชคําไมเหมาะสม วิเคราะหขอผิดพลาดในการแปลจากประโยคที่กาํ หนดให

1. เอกสาร

1. สังเกตจากากร

ผศ.สุดารัตน

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถามในชั้น
เรียน

เจตนปญจภัค

Slides

2. ประเมินจากการ

3. แบบฝกแปล

ทําแบบฝกหัด
ทบทวน

1. เอกสาร

1. ประเมินจากการ ผศ.สุดารัตน
ตอบคําถาม และ
เจตนปญจภัค
การทําแบบฝกแปล

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝกแปล
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

6.2 วิธีแกไขขอผิดพลาดในการแปล จากนั้นอาจารยสุมเรียกนักศึกษาใหนาํ เสนอผลงาน อาจารย
และนักศึกษารวมกันอภิปราย และเฉลยคําตอบรวมกันโดย
ใชสื่อพาวเวอรพอยท
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
13
บทที่ 6 ปญหาที่เกิดจากการ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง
เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 3 ปญหาที่เกิดจากการ
(3 ชม.) แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน
สั่งซื้อ (ตอนที่ 2)
ภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา
6.3 ปญหาที่เกิดจากการแปลจาก นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ไดแก เครื่องหมายวรรคตอน
6.3.1 เครื่องหมายวรรคตอน
คํานําหนานาม คํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา
6.3.2 คํานําหนานาม
2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการแปลจาก
6.3.3 คํานาม
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ไดแก เครื่องหมายวรรคตอน
6.3.4 คําสรรพนาม
คํานําหนานาม คํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา พรอยก
6.3.5 คํากริยา
ตัวอยางประกอบ โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
3. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาแบงกลุมทําแบบฝกหัด หา
คํานําหนานาม และสรรพนามในขอความสั้น ๆ และแปล
เปนภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดแปลประโยคในกาลตาง ๆ
จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นอาจารยสุมเรียก
นักศึกษาใหนาํ เสนอผลงาน อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และเฉลยคําตอบรวมกันโดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
14
บทที่ 6 ปญหาที่เกิดจากการ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวาการเรียนสัปดาหนี้ยัง
เปนการเรียนเนื้อหาในบทที่ 6 ปญหาที่เกิดจากการ
(3 ชม.) แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน
(ตอนที่ 3)
ภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาหนี้วา
6.4 ปญหาที่เกิดจากการแปลจาก นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการแปลจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การแปลประโยคที่เปน
6.4.1 การแปลประโยคที่เปน
เงื่อนไข การแปลประโยคที่ตองใช adjective รูป –ing
เงื่อนไข
และ –ed ในภาษาอังกฤษ การแปลที่เกิดจากมุมมองที่
6.4.2 การแปลประโยคที่ตองใช
แตกตางกันระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
adjective รูป –ing และ –ed ใน ปญหาจากการเลือกใชคําผิด
2. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการแปลจาก
ภาษาอังกฤษ
6.4.3 การแปลที่เกิดจากมุมมองที่ ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การแปลประโยคที่เปน
แตกตางกันระหวางภาษาไทยและ เงื่อนไข การแปลประโยคที่ตองใช adjective รูป –ing

1. เอกสาร

1. ประเมินจากการ ผศ.สุดารัตน

ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ตอบคําถาม และ
เจตนปญจภัค
การทําแบบฝกแปล

Slides
3. แบบฝกแปล

1. เอกสาร

1. ประเมินจากการ ผศ.สุดารัตน

ประกอบการเรียน

ตอบคําถาม และ

2. PowerPoint
Slides

การทําแบบฝกแปล
2. ประเมินจากใบ

3. แบบฝกแปล

งาน วิเคราะห

เจตนปญจภัค

ขอผิดพลาดในการ
แปลจากประโยคที่
ใหมา 10%
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ที่
(ชม.)

สื่อที่ใช

การวัดและ

ผูสอน

ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ภาษาอังกฤษ
และ –ed ในภาษาอังกฤษ การแปลที่เกิดจากมุมมองที่
6.4.4 ปญหาจากการเลือกใชคําผิด แตกตางกันระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ปญหาจากการเลือกใชคําผิด พรอมยกตัวอยางประกอบ
โดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
3. อาจารยมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดแปล
ประโยคที่ใหมาเปนภาษาอังกฤษ จากนัน้ อาจารยสุมเรียก
นักศึกษาใหนาํ เสนอผลงาน อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และเฉลยคําตอบรวมกันโดยใชสื่อพาวเวอรพอยท
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนือ้ หาประจําสัปดาห
และมอบหมายใหนกั ศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
ใบงาน
1. วิเคราะหขอผิดพลาดในการแปลจากประโยคที่ใหมา
15
การนําเสนอโครงงานแปล
1.อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลงาน
Translation Project หนาชั้นเรียน กลุม ละ 20 นาที
(3 ชม.) (Translation Project)
2. อาจารยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอ Translation
Project และรวมกันสรุปเนื้อหากับนักศึกษา

1. ประเมินจากการ ผศ.สุดารัตน
นําเสนอผลงาน
20%

เจตนปญจภัค

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหวางภาค
รอยละ 70
o การหาความหมายของคําศัพททั่วไป
และคําศัพททางธุรกิจ
o การวิเคราะหเทคนิคที่ใชในการแปล
o การวิเคราะหประเภทของประโยคและแปล
o การแปลประโยคโครงสรางกรรมวาจก
o การวิเคราะหขอผิดพลาดในการแปล
o Translation Project
-

คะแนนปลายภาค

รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 20

รอยละ 30
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2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

90-100

A

85-89

B+

75-84

B

70-74

C+

60-69

C

55-59

D+

50-54

D

0-49

F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
สุดารัตน เจตนปญจภัค. (2561). การแปลอังกฤษเปนไทย. กรุงเทพฯ: โครงการสวนดุสิตกราฟ
ฟคไซท.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
จันทรทรงกลด คชเสนี. (2556). เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยตําราและ
เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เตือนจิตต จิตตอารี. (2553). แปลใหเปนแลวเกง = Be a translator and conquer the world
(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง.
นรินทรทิพย ทองศรี. (2555). หนวยที่ 3 การแปลภาษาดวยเครื่อง. ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะการ
แปลภาษาอังกฤษ = Translation skills in English หนวยที่ 1 -7 (หนา 3-1 – 3-51).
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นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2556). การวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย = Analysis of Thai
Structure (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัชรี โภคาสัมฤทธิ์. (2553). การวิเคราะหการแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ระพิณ ทรัพยเอนก. (2556). หนวยที่ 11 การแปลดานธุรกิจ. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
สาขาศิลปศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะการแปลภาษาอังกฤษ = Translation
skills in English หนวยที่ 8 - 15 (หนา 11-1 – 11-56). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมศีล ฌานวังศะ. (2553). ธรรมะวิพากย ภาค 4 การแปลเชิงวิชาการ: ปุจฉา-วิสัชนา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
สุพรรณ ปน มณี. (2554). การแปลขั้นสูง = Advanced translation (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
แอคทีฟ พริ้นท.
_______. (2555). แปลผิด แปลถูก: คัมภีรการแปลยุคใหม = Translation: from wrong to
right. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
ลําดวน จาดใจดี. (2549). Modern business correspondence = การโตตอบทางธุรกิจ
แนวใหม (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. (2557). เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุพรรณ ปนมณี. (2555). แปลผิด แปลถูก: คัมภีรการแปลยุคใหม = Translation: from
wrong to right. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรี ย นการสอนของรายวิ ช า รวมถึ ง วิ ธี ก ารสอน การใช สื่ อ และแหล งเรี ย นรู กระบวนการวั ด และ
ประเมินผล และขอเสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงรายวิชา
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมิ นประสิ ทธิภาพการจัดการเรีย นการสอนออนไลน โดยมีคณะกรรมการ
ประเมิ น ที่แต ง ตั้ งโดยหลั กสู ตรภาษาอั ง กฤษธุร กิจ และคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร เ ป น
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ผูออกแบบแบบประเมิ น เก็ บ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสะทอนกลับ สูอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอน
2) ประเมินจากแบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ
และการตอบคําถามในชั้นเรียน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคูกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชาดังประเด็นตอไปนี้
วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ไดรับ

การนําเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ
การมีสวนรวมใน

มอบหมาย
(แบบฝกหัด

ดวยทักษะการ
วิเคราะหเชิง

การทํางาน

โครงงาน รายงาน)

ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

√

√

√

ความรู

√

√

√

ทักษะทางปญญา

√

√

√

√

√

√

√

ความสัมพันธระหวาง

√

บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย ผู ส อนดํ า เนิน การทวนสอบดว ยตนเอง ดว ยการประเมิน การเรีย นรู ข อง
นักศึกษา
2) กรณีที่ผลการเรียนรูของรายวิชายังไมไดประสิทธิผล อาจารยผูสอนจะปรับปรุงแกไข
รายวิชา
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