รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553201 การแปลทางธุรกิจ 1
Translation in Business Context 1
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสุดารัตน เจตนปญจภัค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานในการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ มี
ทักษะในการใชพจนานุกรมทั้งสองภาษา สามารถแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยคและขอความสั้น ๆในบริบทเชิงธุรกิจได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานในการแปล และสามารถนําทักษะนี้ไปใชบูรณาการในการเรียนรายวิชา
อื่น ๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถใชทักษะในการคนหาความรูใ หม ๆได ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางหรือ
บริบทใหทันสมัยและเกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลยุทธ และเทคนิคในการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ในระดับของรูปประโยคในบริบทเชิงธุรกิจ รวมถึงการฝกทักษะการวิเคราะหและตีความประโยค โดยใชพจนานุกรม
และโปรแกรมซอฟแวร รวมถึงเว็บไซตตาง ๆที่ใชในการแปล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ศึกษาดวยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
เฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางอีเมล
- ผูสอนจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห คือ ทุกวัน
จันทร เวลา 9.00 – 12.00 น.
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดีดังนี้
1) มีความซื่อสัตยสุจริต และรูจักเสียสละ
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) ใชกรณีตัวอยางเรื่องบทลงโทษในกรณีที่ผูเรียนกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผูอื่น
2) ผูสอนปฎิบัติตนเปนตัวอยางในกรณีเรื่องการมีวินัยเรื่องเวลา และเนนเรื่องการแตงกายของผูเ รียนให
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายงานกลุม เพื่อใหผเู รียนฝกใชทักษะภาวะการเปนผูน ําในการทํางานเปนทีม กําหนดบทบาท
และหนาที่ของสมาชิกในกลุม
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4) ใชการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการแปลทางธุรกิจใน
เนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรวจเนื้อหาของงานที่มอบหมายวาไมมีการคัดลอกงานของผูอื่น
2) สังเกตพฤติกรรมในการเขาเรียน การตรงตอเวลา และการแตงกาย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการซักถามผูเรียนถึงอุปสรรค ปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
4) ประเมินปริมาณงานที่มอบหมายที่มีการอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง และไมไดคัดลอกมาจากผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติในการแปลเชิงธุรกิจ
2) มีความรูและความเขาใจดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่เกี่ยวของ
3) มีความสามารถบูรณาการความรูทางดานการแปลกับความรูในศาสตรอื่นๆ
4) มีความสามารถในการใชความรูและทักษะในดานการแปลเชิงธุรกิจเพื่อประยุกตใชและแกไขปญหาใน
การปฎิบัติงานได
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัตใิ นการแปลเชิงธุรกิจ โดยศึกษาจาก
ตัวอยาง ซักถาม และฝกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายใหทําแบบฝกแปลหลังจากเรียนในแตละคาบ และทําการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3) มอบหมายงานแปลในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย
4) เชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการแปลมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการซักถามและสังเกตผูเรียนในระหวางสอน
2) ประเมินจากแบบฝกแปล ขอสอบกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมการบรรยายพิเศษของวิทยากร
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2) มีความคิดสรางสรรคในการปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิตทันตอ
เหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4) มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู เพื่อหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยการใชกจิ กรรมที่เนนใหผูเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) ไดแก “การทํา
แบบฝกแปลในเรื่องวิเคราะหประเภทของคํา (ในสัปดาหที่ 3)
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2) ใชกิจกรรมการอภิปรายกลุม (Group Discussion) เพื่อใหผูเรียนปรับใชความรูที่เรียนกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
การแปล
3) มอบหมายใหสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ในหัวขอตางๆที่เกี่ยวกับการแปล เชน “การแปลคําที่มีหลาย
ความหมาย” ในสัปดาหที่ 10 ของการเรียนการสอน
4) มอบหมายงานกลุมใหสรุปงาน โดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหความเหมือนและความตางของงาน
ที่สืบคนไดภายในกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและกลุม รวมทั้งผลงานที่
มอบหมาย
2) ประเมินจากผลของการอภิปราย โดยที่ผูเรียนสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดรับมอบ
มอบหมาย และสามารถแกไขปญหาได
3) ประเมินจากคําถามหรือปญหาในการสืบคนขอมูล โดยผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดเนื้อหาตรงตาม
หัวขอที่กําหนด
4) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกผูอื่นใน
สถานการณตา งๆ ทั้งในฐานะผูนําหรือผูรวมงาน
3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัว
และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนาํ และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) ใชกิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะในการนําเสนอความคิดของตนเอง และใชภาษาสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) ใชกิจกรรมการอภิปรายกลุม (Group Discussion) เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และ
การทํางานรวมกับผูอื่น
3) มอบหมายงานแปลเปนคูและกลุม เพื่อใหผูเรียนฝกใชทักษะความเปนผูนําและบทบาทของผูรวมทีมใน
การทํางาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากภาษาที่ใชในการแสดงความคิดเห็น และความสนใจของเพื่อนรวมชั้นเรียน
2) ประเมินจากกิจกรรมการอภิปรายกลุม โดยที่ผูเรียนสามารถสื่อสารไดตรงประเด็นและเขาใจได
3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย โดยใชเกณฑการประเมินในเรื่องสํานวนภาษา ความถูกตอง และ
ความสละสลวยในการแปล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
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2) พัฒนาทักษะในการศึกษา คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใชนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวยในการ
แปลได
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหนําเสนอผลงานในหัวขอ “การแปลสํานวนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย” เปนกลุมๆละ 3-5
คน โดยใหสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆ โดยอาจารยสาธิตวิธีการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด และให
นําเสนอผลงานในสัปดาหที่ 12 ของการเรียนการสอน
2) มอบหมายแบบฝกแปลอังกฤษ-ไทย เปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใชสื่อเทคโนโลยีชวยในการแปล
ไดแก การแปลและการวิเคราะหแสวนประกอบของประโยคและประโยค (ในสัปดาหที่ 5 และ 7) การ
แปลรูปประโยคที่อยูในรูป Passive Voice (ในสัปดาหที่ 8) และการแปลประโยคที่มีเครื่องหมาย
วรรคตอน (ในสัปดาหที่ 9)
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอ โดยใชเกณฑการใหคะแนนที่ผูสอนจัดทําขึ้น (rubric scoring) เชน
รูปแบบการนําเสนอ การใชเครื่องมือที่เหมาะสม ความถูกตองของเนื้อหา เปนตน
2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
ชี้แจงและทําความเขาใจ
นโยบายและระบบการประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ทฤษฎีและ
กระบวนการแปล
บทที่ 3 ความรูพื้นฐานในการ
แปลภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย
 ความรูพื้นฐานดาน
โครงสราง
(Parts of speech+ Phrases)

2

3

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี)
 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนวการสอน
(มคอ 3)

3

 บรรยาย
 อภิปราย ซักถาม/ตําราการแปล

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

3

 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกวิเคราะหประเภทของ
คํา/ ตําราการแปล

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

5

ผูสอน
อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

สัปดาหที่
4

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
ความรูพื้นฐานดานโครงสราง
3
(Clause)

5

ประโยคและสวนตาง ๆ ของ
ประโยค

3

6-7

ความรูพื้นฐานในการ
วิเคราะหและการแปล
 ภาคประธานและ
ภาคแสดง

6

8

ประโยค Passive

3

9

 ประโยคที่ใชแสดง
ความรูสึก
(Verbs of feeling)
 การแปลประโยคที่มี
เครื่องหมายวรรคตอน
(Punctuation)

3

ความรูพื้นฐานทางดาน
ความหมายของภาษาอังกฤษ

6

10-11

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี)
 อธิบายขอสงสัยจากงานแปลที่ได
คืน
 บรรยาย/แลกเปลี่ยน แสดงความ
คิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝก / ตําราการแปล
 อธิบายขอสงสัยจากงานแปลที่ได
คืน
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น/ซักถาม
 ทําแบบฝกวิเคราะหสวนประกอบ
ของประโยค/ ตําราการแปล
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกวิเคราะหประโยค /
ตําราการแปล
 อธิบายขอสงสัยจากงานแปลที่ได
คืน
 อธิบาย/แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกแปลรูปประโยคที่อยู
ในรูป passive voice / ตําราการ
แปล
 อธิบายขอสงสัยจากงานแปลที่ได
คืน
 อธิบาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกแปลประโยคที่มี
เครื่องหมายวรรคตอน / ตํารา
การแปล
 อธิบายขอสงสัยจากงานแปลที่ได
คืน
6

ผูสอน
อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

12

การนําเสนอผลงานในหัวขอ
“การแปลสํานวน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย”
บทที่ 4 ความรูพื้นฐานในการ
แปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
 ความรูดานโครงสราง

3

3

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด / ตําราการแปล

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

14

 ความรูดานความหมาย
ของภาษาไทย

3

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

15

 ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม

3

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 งานกลุม/ ตําราการแปล
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด / ตําราการแปล
ขอสอบปลายภาค

13

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี)
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝกแปลคําที่มีหลาย
ความหมาย
 ใหคนหาสํานวนภาษาอังกฤษ
พรอมการแปลจากสื่อตางๆ เพือ่
นําเสนอ/ ตําราการแปล
 นําเสนอผลงานเปนรายกลุม

1.30

7

ผูสอน

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

อ. สุดารัตน
เจตนปญจภัค

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1. การแปลและ
2.1 มีความรูและความเขาใจ
วิเคราะหประเภทของ เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
คําในภาษาอังกฤษ
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

3

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล
10%

2. การแปลและ
วิเคราะห
สวนประกอบของ
ประโยค

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค

5

10%

2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ

8

กิจกรรม

3. การแปลและการ
วิเคราะหประโยค

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได

3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

9

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล

7

10%

กิจกรรม

4. การแปลรูป
ประโยคที่อยูในรูป
Passive Voice

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล

4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได
2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

8

10%

10

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

5. การแปลประโยคที่ 2.1 มีความรูและความเขาใจ
มีเครื่องหมายวรรค เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ตอน
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได
6. การแปลคําที่มี
2.1 มีความรูและความเขาใจ
หลายความหมาย
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
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วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

9

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล
10%

2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3 จํานวนชิ้นงานที่สงตรง
ตามกําหนดเวลา และความถูก
ตองของเนื้องาน

10

10%

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได
7. การนําเสนอ
1.3 มีภาวะผูนํา สามารถทํางาน
ผลงานในหัวขอ “การ รวมกับผูอื่นได
2.1 มีความรูและความเขาใจ
แปลสํานวน
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ภาษาอังกฤษเปน
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ภาษาไทย
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
3.1 มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ
3.2 มีความคิดสรางสรรคในการ
ปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
3.3 มีความสามารถสืบคนขอมูล
และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
การเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ทัน
ตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
4.1 มีความสามารถในการใชภาษา
เพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 มีความสามารถในการแกไข
ปญหาโดยใหความชวยเหลือหรือ
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วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล

12

10%

5.2 ผลงานที่มอบหมาย

1.3 ผลงานที่มอบหมาย และ
การซักถามผูเรียนถึงอุปสรรค
ปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหา
2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปลและขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
3.1 การสังเกตพฤติกรรมและ
การมีสวนรวมในชั้นเรียนทั้ง
รายบุคคลและกลุม รวมทั้ง
ผลงานที่มอบหมาย
3.2 ผลของการอภิปราย โดย
ที่ผูเรียนสามารถสรุปประเด็น
ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย และสามารถแกไข
ปญหาได
3.3 คําถามหรือปญหาในการ
สืบคนขอมูล โดยที่ผูเรียน
สามารถสืบคนขอมูลไดตรง
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

อํานวยความสะดวกแกผูอื่นใน
สถานการณตางๆทั้งในฐานะผูนาํ
หรือผูรวมงาน
4.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1 พัฒนาทักษะในการใช
เครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบคน
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได
8. ทดสอบปลายภาค 1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต และรูจ ัก
เสียสละ
2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลเชิง
ธุรกิจ
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ดานการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อ
ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
2.3 มีความสามารถบูรณาการ
ความรูดานการแปลกับความรูใน
ศาสตรอื่นๆ
3.1 มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ
3.2 มีความคิดสรางสรรคในการ
ปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
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วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล

16

30%

4.1 ภาษาที่ใชในการแสดง
ความคิดเห็น และความสนใจ
ของเพื่อนรวมชั้นเรียน
4.2 กิจกรรมการอภิปราย
กลุม โดยที่ผูเรียนสามารถ
สื่อสารไดตรงประเด็นและ
เขาใจได
5.1 ผลงานการนําเสนอ โดย
ใชเกณฑการประเมิน (rubric
scoring) เชน รูปแบบการ
นําเสนอ การใชเครื่องมือที่
เหมาะสม ความถูกตองของ
เนื้อหา เปนตน
5.2 ผลงานที่มอบหมาย

1.1 การตรวจเนื้อหาของงานที่
มอบหมายวาไมมีการคัดลอก
งานของผูอื่น
2.1 ซักถามและสังเกตผูเรียน
ในระหวางการสอน
2.2 แบบฝกแปล และขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค
2.3 งานที่มอบหมาย
3.1 การแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นปญหา
3.2 ผลการอภิปราย โดยที่
ผูเรียนสามารถสรุปประเด็นที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
4.1 ภาษาที่ใชในการแสดง
ความคิดเห็น และความสนใจ
ของเพื่อนรวมชั้นเรียน

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผล

4.1 มีความสามารถในการใชภาษา 5.2 งานที่มอบหมาย
เพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลโดยใช
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ชวย
ในการแปลได
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เบญจมาศ บัวกันต. (2553). การแปลทางธุรกิจ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สัญฉวี สายบัว. (2536). หลักการแปล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ธนพล จาดใจดี. (2543). เทคนิคการแปลไทยเปนอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ.
Red G. (2551). ฝกแปลอังกฤษเปนไทย แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ด
ดูเคชั่น ไมนด ไลน มัลติมีเดีย จํากัด.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาผานระบบบริหารการศึกษา
- นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนรายวิชาการแปลทางธุรกิจ 2 ใน 3 หัวขอคือ
1) ความรูที่ไดรับ 2) ขอจํากัด และ 3) ขอเสนอแนะ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา (จากการทําแบบฝกหัดและการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน (จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และขอคิดเห็นของผูม ีสวนไดสวนเสีย)
3. การปรับปรุงการสอน
- หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา รวมถึงมีการประชุม
อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนว
ทางแกไข
14

- ทําวิจัยในชั้นเรียน
- สัมภาษณผูประกอบอาชีพแปลถึงแนวโนมการแปลทางธุรกิจในปจจุบัน เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาในการสอน
ตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาจากงานที่สงโดยอาจารยผูสอน
- ใหคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียน และทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุมประเมินความเหมาะสมขอสอบและของการใหคะแนนของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมด ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียน การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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