รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553635

ชื่อวิชา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

การแปลเอกสารเฉพาะทาง
Translation of Specialized Texts

2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2560
เป็นรายวิชาเลือก (วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง)
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลต้นฉบับประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะทางภาษา
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลข่าว
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลงานวรรณกรรม
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลภาพยนตร์
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลสูตรอาหาร
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลคาอวยพร และสุนทรพจน์
1.7 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลบทคัดย่อ
1.8 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลสัญญา
1.9 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการแปลนาความรู้ที่ได้จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ
แปลมาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับที่มีองค์ประกอบและรูปแบบเฉพาะทางภาษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิช าใหม่ที่ พั ฒ นาขึ้น เพื่ อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ หลั กสู ต รศิล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การฝึกแปลต้น ฉบั บ ประเภทต่าง ๆ ที่มีลั กษณะเฉพาะทางภาษา ได้แก่ ข่าว งานวรรณกรรม
ภาพยนตร์ สู ตรอาหาร ค าอวยพร และสุ น ทรพจน์ บทคั ดย่อ สั ญ ญา โดยน าความรู้ที่ ได้จากแนวคิ ด
หลักการ และทฤษฎีการแปลมาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับที่มีองค์ประกอบและรูปแบบเฉพาะทาง
ภาษา
Translation practice of various source texts with particular protocols including
news, literature, films, cooking recipes, greetings, speeches, abstracts, and contracts;
application of concepts, principles and theories of translation for the translation of
source texts with specific elements and language features
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จํ า นวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแกนั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรึกษาผ่านไลน์กลุ่มประจารายวิชา
2) อาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่มร่วมกัน รวมทั้งพฤติกรรมการ
เรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามเวลาทีก่ าหนด

1-15

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
20%

1) บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
และปฎิบัติ
2) แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ไขเมือ่ เกิดปัญหาขึ้นใน
การแปล
3) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม
4) นาเสนอความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน
5) จัดการเรียนการสอนแบบนิร
นัยและอุปนัยเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าได้
6) ประยุกต์ใช้เทคนิคการถาม
ตอบ

1) สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรม
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อ
การสอน

1-15

50%

1) บรรยายและอภิปรายแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีการแปล

1) สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรม
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

1-15

10%

คุณธรรมจริยธรรม

มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม
เพื่อให้นกั ศึกษาฝึกและแบ่งความ
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ รับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นและการ
ทํางานที่ได้รับมอบหมาย
2) มี ก ารแส ว งห าค วาม รู้ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม
4) มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
5) มีการแก้ปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจ
ที่ เ ป็ น ไปตามความถู ก ต้ อ งของ
กฎหมาย กฎเกณ ฑ์ ทางสั ง คม
รวมถึงวัฒนธรรมไทย
ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสําคัญในองค์
ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
2) มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้
4) สามารถบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

2) มีความสามารถในการบูรณา
การทักษะและสาระทางวิชาการ
ทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
ได้

2) บรรยายและอภิปราย
2) ประเมินผลงาน
องค์ประกอบการแปล
3) ประเมินการนาเสนอ
3) บรรยายและอภิปราย
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
นักแปล
4) บรรยายและอภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว้างการแปลกับ
การสือ่ สารตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์
5) บรรยายและอภิปราย
กระบวนการและกลวิธกี ารแปล
6) บรรยายและอภิปรายความ
แตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
7) บรรยายและอภิปรายปัญหาที่
เกิดในการแปลและแนวทางที่
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
8) กระตุน้ และส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้เครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีรสารสนเทศเพือ่
ช่วยในการแก้ไขปัญหาในการ
แปล
9) กระตุน้ ให้นักศึกษาบูรณา
ความรูท้ ี่ได้จากการเรียนกับการ
สร้างสรรค์งานแปล
10) นาเสนอผลงานแปลและ
อภิปรายในชั้นเรียน

3) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการ
ทํางานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
ได้
4) มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
ภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 1) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
เกิดการทางานร่วมกัน
ในการทางาน

1-15

10%

1) มอบหมายงานให้นาเสนอ
แสดงความคิดเห็นจากการทางาน
แปล
2) กาหนดให้มกี ารนาเสนอ

1-15

10%

1) มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
แก้ ปั ญ หาและสามารถทํ า งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ใน
การวิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาโดย
การใช้องค์ความรู้ทางภาษา รวมถึง
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้
3) มีการแสดงความรับผิดชอบต่อ
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ การ
พัฒนาตนและการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเมินการนาเสนอทัง้ ด้านการวิเคราะห์
การใช้สอื่ เทคโนโลยีและการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
และการคิดคานวณเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น
2) สามารถคัดเลือกสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารทางภาษา
กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

ผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบรอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์
1

เนื้อหา
- แนะนารายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

- เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 1
ความสาคัญของศาสตร์การ
แปล

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

ผู้สอนชี้แจงแนวการสอน ตามหัวข้อการเรียนรู้ต่าง ๆ กาหนด
ข้อตกลง และกติกาการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แล้วจึงให้
โอกาสผู้เรียนอภิปราย ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแนวการสอน
หลังจากนั้นผู้สอนเริ่มบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 1 โดย
มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของศาสตร์การแปล
อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง
ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

1) ความตรงต่อเวลา

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT
TEAM

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวน
2

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 2
ประวัติศาตร์ของศาสตร์
การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 2 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียน
ฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
เอกสารเฉพาะ
ทาง

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT
TEAM

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,

แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวน
3

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 3 3
ปรัชญาของศาสตร์การแปล

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึก
การแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวน
4

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 4
ทฤษฎีของศาสตร์การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 4 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความ

- แนวการสอน
รายวิชาการ

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน

7

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึก
การแปลเอกสารเฉพาะทาง

สื่อการสอน
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

การวัดและ
ประเมินผล
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ZOOM หรือ
MICROSOFT
TEAM

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT
TEAM

4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
5

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 5
รูปแบบของการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 5 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบของการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกการแปล
เอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 15 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล

8

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT
TEAM

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT

- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
6

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 6
ขั้นตอนของการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนของการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกการแปล
เอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
7

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 7
องค์ประกอบของการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 7 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึก
การแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

9

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 15 คะแนน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน
TEAM

4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
8

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 8
คุณสมบัติของนักแปลและ
งานแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 8 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติของงานแปลและนักแปล อภิปรายกลุ่ม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียน
ฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม

10

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
9

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 9
การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมกับการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 9 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับการแปล อภิปรายกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้
ผู้เรียนฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 15 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
10

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 10
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับ
การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 10 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียน
ฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน

11

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

4) แบบฝึกหัดการ
แปล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
11

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 11
วัจนปฎิบัติศาสตร์กับการ
แปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 11 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับวัจนปฎิบัติศาสตร์กบั การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึก
การแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 15 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ

12

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

แบบฝึกหัด
12

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 12 3
โครงสร้างประโยค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 12 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อภิปราย
กลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้ว
จึงให้ผู้เรียนฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
13

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 13
การแก้ปญ
ั หาของการแปล
(ระดับคา)

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 13 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการแปล (ระดับคา) อภิปรายกลุ่ม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียน
ฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ

13

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
เอกสารเฉพาะ
ทาง

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
14

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 14
การแก้ปญ
ั หาของการแปล
(ระดับสุภาษิต สานวน
ระดับประโยค และระดับ
ย่อหน้า)

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 14 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของการแปล (ระดับสุภาษิต สานวน ระดับ
ประโยค และระดับย่อหน้า) อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกการแปล
เอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

1) ความตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

14

สัปดาห์
15

เนื้อหา
เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 15
หลักการแปลวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ และการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อช่วยใน
การสร้างสรรค์ผลงานแปล

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 15 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการแปลวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานแปล อภิปรายกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้
ผู้เรียนฝึกการแปลเอกสารเฉพาะทาง

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลเอกสาร
เฉพาะทาง

1) ความตรงต่อเวลา

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
เอกสารเฉพาะ
ทาง

2) การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

ช่องทางการเรียน
ห้องเรียน

3) ความรับผิดชอบใน
การทา งาน
4) แบบฝึกหัดการ
แปล

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

15

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- งานแปล
- สอบปลายภาค
- จิตพิสัย
- อภิปรายในชั้นเรียน
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม
ระดับคะแนน (คะแนน)
85.00 - 100.00
79.00 - 84.99
73.00 – 78.99
67.00 – 72.99
61.00 – 66.99
55.00 – 60.99
50.00 – 54.99
0.00 – 49.99

60%
20%
10%
10%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ งานวิจัยและความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวิธีการดังนี้
1.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการเรียน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพงานแปล
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ


สื่อสาร และการใช้ไอที
2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพือ่ พิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี การศึกษา
ถัดไป
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