รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
1552208

ชื่อวิชา
การแปลอังกฤษ-ไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ English-to-Thai Translation

2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562
เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ และสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การแปลตัวบทประเภทให้ข้อมูล
1.2 เพื่อให้ผเู้ รียนแสดงความรู้สึกและโน้มน้าวใจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1.3 เพื่อให้ผเู้ รียนการประยุกต์ใช้หลักการแปลและการใช้ภาษาแปล
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิ ช าใหม่ ที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการแปลตัวบทประเภทให้
ข้ อ มู ล แสดงความรู้สึ ก และโน้ ม น้ าวใจ จากภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาไทย การประยุ ก ต์ ใช้
หลักการแปลและการใช้ภาษาแปล
Concepts, theories, processes, strategies and technology for translating
informative, expressive and persuasive texts from English into Thai, applying
the concepts and using the target language
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มี

ศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เป็น รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรึกษาผ่านไลน์กลุ่มประจารายวิชา
2) อาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

2

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

วิธีการสอน

มอบหมายงาน
เดี่ยวและกลุ่ม
เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกและแบ่งความ
รับผิดชอบและ
แก้ปัญหาร่วมกัน

วิธีการ
ประเมิน

สัปด ค่า
าห์ที่ น้ําหนั
ประ กของ
เมิน การ
ประเมิ
นผล
120%
15

สังเกตการ
แสดงออก
1.1 สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กําหนด
ด้าน
พฤติกรรม
1.2 สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
และการ
แสดงความ
1.3 สามารถนํ า องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นภาษาอั ง กฤษมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
คิดเห็นใน
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
ชั้นเรียน
และการ
ทางาน
กลุ่ม
ร่วมกัน
รวมทั้ง
พฤติกรรม
การเรียน
และการส่ง
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
ตรงตาม
เวลาที่
กาหนด
ด้านความรู้
1) บรรยายให้
1) สังเกต 12.1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
ความรู้เชิงทฤษฎี การ
15
วิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะ
และปฎิบัติ
แสดงออก
ประเภทของข้อมูลที่อา่ นในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงาน 2) แบ่งกลุ่ม
ด้าน
ปากเปล่าอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตาม
วิเคราะห์ปัญหา พฤติกรรม
มาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for
และวิธกี ารแก้ไข และการ
Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น แสดงความ
ในการแปล
คิดเห็นใน
2.2 สามารถอ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ 3) มอบหมายงาน ชั้นเรียน
ได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภท เดี่ยวและกลุ่ม
2) ทดสอบ
ของข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานในการ
4) นาเสนอความ ย่อยหลัง
เขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตาม
คิดเห็นและ
การเรียน
มาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for
อภิปรายในชั้น
แต่ละ
Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)
เรียน
หัวข้อการ

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่น การ
ออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา ของคาตามหลักวิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยค ตามหลัก
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)
2.4 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อย
กรอง และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ
โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสาคัญของปัจเจกชน สังคม
และวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2.5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและ
สารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และคําปราศรัย)
ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คําศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทงั้ หมดเพื่อใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลและสามารถแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ

วิธีการสอน

วิธีการ
ประเมิน

สัปด ค่า
าห์ที่ น้ําหนั
ประ กของ
เมิน การ
ประเมิ
นผล

5) จัดการเรียน
การสอนแบบนิร
นัยและอุปนัย
เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้
วิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าได้
6) ประยุกต์ใช้
เทคนิคการถาม
ตอบ

สอน

1) บรรยายและ
อภิปรายแนวคิด
หลักการ และ
ทฤษฎีการแปล
2) บรรยายและ
อภิปราย
องค์ประกอบการ
แปล
3) บรรยายและ
อภิปราย
คุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของ
นักแปล
4) บรรยายและ
อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว้างการแปล
กับการสื่อสาร
ตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์
5) บรรยายและ
อภิปราย

1) สังเกต 1การ
15
แสดงออก
ด้าน
พฤติกรรม
และการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2)
ประเมินผล
งาน
3) ประเมิน
การ
นาเสนอ

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการ
ประเมิน

สัปด ค่า
าห์ที่ น้ําหนั
ประ กของ
เมิน การ
ประเมิ
นผล

กระบวนการและ
กลวิธกี ารแปล
6) บรรยายและ
อภิปรายความ
แตกต่างระหว่าง
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
7) บรรยายและ
อภิปรายปัญหาที่
เกิดในการแปล
และแนวทางที่
เป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหา
8) กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา
ประยุกต์ใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีร
สารสนเทศเพื่อ
ช่วยในการแก้ไข
ปัญหาในการแปล
9) กระตุ้นให้
นักศึกษาบูรณา
ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนกับการ
สร้างสรรค์งาน
แปล
10) นาเสนอ
ผลงานแปลและ
อภิปรายในชั้น
เรียน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
4.1 สามารถประยุก ต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการทางานร่วมกับ ผู้อื่ นได้ นักศึกษาเกิดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ ทางานร่วมกัน
ผู้อื่นปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ทางานและสังคม

1) ประเมิน 1จาก
15
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วมในการ
ทางาน

10%

4.2 สามารถประมวลทัก ษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอั งกฤษเพื่ อ นามาใช้ในการ
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วิธีการสอน

วิธีการ
ประเมิน

สัปด ค่า
าห์ที่ น้ําหนั
ประ กของ
เมิน การ
ประเมิ
นผล

ทางานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทํางานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy)

หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบรอง

1) มอบหมาย
งานให้นาเสนอ
แสดงความ
คิดเห็นจากการ
ทางานแปล
2) กาหนดให้มี
การนาเสนอ
ผลงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี

ประเมิน
110%
การ
15
นาเสนอทั้ง
ด้านการ
วิเคราะห์
การใช้สื่อ
เทคโนโลยี
และการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความ

6

7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์
1

เนื้อหา
- แนะนารายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

- เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 1
ความสาคัญของศาสตร์การ
แปล

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

ผู้สอนชี้แจงแนวการสอน ตามหัวข้อการเรียนรู้ต่าง ๆ กาหนดข้อตกลง
และกติกาการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แล้วจึงให้โอกาสผู้เรียน
อภิปราย ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแนวการสอน หลังจากนั้นผู้สอนเริ่ม
บรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 1 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสาคัญของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย

2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (1)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน

การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวน
2

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 2
ประวัติศาตร์ของศาสตร์การ
แปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 2 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (1)

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
การแปล

การทางาน

- Visualizer

4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวน
3

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 3
ปรัชญาของศาสตร์การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวน
ท้ายเนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

การวัดและ
ประเมินผล

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (2)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (3)

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวน
4

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 4
ทฤษฎีของศาสตร์การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 4 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของศาสตร์การแปล อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวน
ท้ายเนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

9

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน

การแปล

4) แบบฝึกหัด
การแปล

- Visualizer

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (4)

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
5

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 5
รูปแบบของการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 5 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบของการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวนท้ายเนื้อหา
เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 10 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

10

สัปดาห์
6

เนื้อหา
เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 6
ขั้นตอนของการแปล

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนของการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวนท้ายเนื้อหา
เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (5)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ออนไลน์ผ่าน LINE
Conference,
ZOOM หรือ
MICROSOFT (6)

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
7

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 7
องค์ประกอบของการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 7 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการแปล อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวนท้าย
เนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 10 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด

11

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
- Visualizer

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
8

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 8
คุณสมบัติของนักแปลและ
งานแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 8 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของงานแปลและนักแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (2)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
9

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 9
การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมกับการแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 9 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรม
คาถามทบทวนท้ายเนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (3)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

- เอกสารคา

12

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 10 คะแนน

สื่อการสอน
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

10

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 10
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับ
การแปล

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 10 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (4)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

13

สัปดาห์
11

เนื้อหา
เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 11
วัจนปฎิบัติศาสตร์กับการ
แปล

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดและ
ประเมินผล

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 11 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับวัจนปฎิบัติศาสตร์กบั การแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา

นักศึกษาทาแบบฝึกหัดการแปล 10 คะแนน

- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (5)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
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เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 12 3
โครงสร้างประโยคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 12 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อภิปรายกลุ่ม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมคาถามทบทวนท้ายเนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (6)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด

14

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
- Visualizer

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
13

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 13
การแก้ปญ
ั หาของการแปล
(ระดับคา)

3

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 13 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ปญ
ั หาการแปล (ระดับคา) อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (7)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
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เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 14 3
การแก้ปญ
ั หาของการแปล
(ระดับสุภาษิต สานวน
ระดับประโยค และระดับย่อ
หน้า)

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 14 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ปญ
ั หาของการแปล (ระดับสุภาษิต สานวน ระดับประโยค และ
ระดับย่อหน้า) อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถามทบทวนท้ายเนื้อหา
เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจ

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (8)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

- เอกสารคา

15

สัปดาห์

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer
- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด

15

เนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 15 3
หลักการแปลวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ และการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
สร้างสรรค์ผลงานแปล

ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์ที่ 15 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการแปลวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานแปล อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนทากิจกรรมคาถาม
ทบทวนท้ายเนื้อหาเพือ่ เป็นการสรุปความเข้าใจ
นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัย 20 คะแนน

- แนวการสอน
รายวิชาการ
แปลอังกฤษไทย
- เอกสารคา
สอนรายวิชา
การแปล
อังกฤษ-ไทย
การแปล
- Visualizer

การวัดและ
ประเมินผล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางการเรียน

เรียน
3) ความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

1) ความตรง
ต่อเวลา
2) การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

ผู้ช่วย
ห้องเรียน (9)
ศาสตราจารย์ ดร.
วรวิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3) ความ
รับผิดชอบใน
การทา งาน
4) แบบฝึกหัด
การแปล

- คาถาม
ทบทวนและ
แบบฝึกหัด
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- งานแปล
60%
- สอบปลายภาค
20%
- จิตพิสัย
10%
- อภิปราย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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

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) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของ อาจารย์ งานวิจัยและความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวิธีการดังนี้
1.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการ
เรียน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพงานแปล
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้
การสังเกตพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที




วิธีการประเมิน
การสอบ



การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน








2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหา วิธีการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และปรับปรุงในปี การศึกษาถัดไป
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