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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
   /       /สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชานวตักรรมส่ือสารมวลชน  
                                                      (วารสารศาสตร์ดจิิทลั) 

หมวดที่ 1                 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
CI 139  การแปลขา่ว (News Translation) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3  หนว่ยกิต  (3– 0 - 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
กลุม่วิชาเอกเลือกวารสารศาสตร์ดจิิทลั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1/2560 /           4  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ศกึษาก่อน วิชา CA206 หลกัการส่ือขา่วและเขียนขา่ว 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
15 สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการรายงานขา่วท่ีใช้ภาษาองักฤษ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษารู้ค าศพัท์ และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแปลขา่ว 
3. เพ่ือให้นกัศกึษา สามารถแปลขา่วภาษาองักฤษประเภทตา่งๆ ได้ 
4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถใช้ IT ชว่ยในการแปลขา่วได้ 

5. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีทกัษะการแปลขา่วภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  CI 139  การแปลขา่ว (News Translation)  3  (3– 0 - 6) 
  หลกัการแปลภาษาตา่งประเทศเพ่ือการขา่ว ฝึกแปลขา่ว จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเน้นความถกูต้องด้านภาษา โครงสร้างขา่วตามหลกัวารสารศาสตร์ 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ง น 
    น  /      ง น 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ชัว่โมง - - 90  ชัว่โมง 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ทัง้พบปะท่ีสาขาวิชาหรือ
ทางโทรศพัท์  ทาง Facebook และทาง Line (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีวินยัในการเรียน  ซ่ือสตัย์สจุริต  รับผิดชอบตอ่ตนเอง  ผู้ อ่ืน และสงัคม  ส านกึในหน้าท่ีของตนเอง
วา่ สง่ผลตอ่สงัคมอยา่งไร รวมทัง้เคารพในสิทธิ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม  
2. การแตง่กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอบ  

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

 หลกัการแปลภาษาตา่งประเทศเพ่ือการขา่ว จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น 
            ภาษาองักฤษ โดยเน้นความถกูต้องด้านภาษา โครงสร้างขา่วตามหลกัวารสารศาสตร์ 

2.2. วิธีการสอน 
บรรยายเนือ้หาโดยอาจารย์ผู้สอน 

2.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การสอบเก็บคะแนนระหวา่งภาคและ ปลายภาคเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ 

3.2. วิธีการสอน 
จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคดิ ทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่ เชน่ การคดิตอ่ยอด 
จากสิ่งท่ีเรียนไป 

3.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การใช้ข้อสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1.   มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุม่     
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2.   สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคดิเห็น และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ทัง้ในฐานะผู้น าและ 
      สมาชิกของกลุม่ 
3.   มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์กรและกบับคุคลทัว่ไป 
4.   สามารถรวมกลุม่คดิริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ด ารงชีวิตได้

อยา่งมีความสขุ 
5.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

4.2. วิธีการสอน 
1.  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพนัธ์ การเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรท่ีต้องไป

ร่วมงานด้วย 
4.3. วิธีการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาขณะเรียน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
มีความสามารถในการใช้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมลู 
ในการเรียน 

5.2. วิธีการสอน 
          สอนการใช้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมลูในการเรียน 

5.3. วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหวา่งการเรียนและพิจารณาจากสิ่งท่ีค้นคว้ามาได้ 
6. ทักษะพสัิย 

6.1. ทักษะพสัิยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  
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หมวดที่ 5   น     น            น   

แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/           จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/           

ผู้สอน 

1 
 แนะน ารายวิชาและการเรียนการ

สอน 
 ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ 

3 

เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี  

2  ความรู้ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ส าหรับการแปลขา่ว 1 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

3  ความรู้ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ส าหรับการแปลขา่ว 2 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

4  ความรู้ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ส าหรับการแปลขา่ว 3 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

5  ฝึกแปลขา่วภาษาองักฤษ
เบือ้งต้น 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

6  ฝึกแปลขา่วภาษาองักฤษ
เบือ้งต้น 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

7  ฝึกแปลขา่วหมวดการเมือง 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

8 หยดุมามา่ 
 สอบกลางภาค 10-15 ต.ค.59 

9  ฝึกแปลขา่วหมวดภยัพิบตัิ/
อบุตัเิหต ุ

 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

10  ฝึกแปลขา่วหมวดธุรกิจ 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 
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11  ฝึกแปลขา่วหมวดเบ็ดเตล็ด 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

12  ฝึกแปลขา่วหมวดสิ่งแวดล้อม 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

13  ฝึกแปลขา่วหมวดกีฬา 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

14  ฝึกแปลขา่วหมวดบนัเทิง 
 ทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

15  ฝึกแปลขา่วไทย-องักฤษ 3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

16  ฝึกแปลขา่วไทย-องักฤษ 
 ทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน) 

3 เอกสารประกอบ 
การสอน 

ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

 สอบปลายภาค                        
2.   น         น         น    

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1 
 

สอบเก็บคะแนนระหวา่งภาค 
5,6,7,9,11,12, 

14,15 
80% 

2  สอบปลายภาค 16 20% 
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หมวดที่ 6                      น     น 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. ขวญัฤทยั ชิน้มาลยั. ขา่วภาษาองักฤษอ่านง่าย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, 2552. 
2. ขวญัฤทยั ชิน้มาลยั. สีเสียดสี: เรียนภาษาองักฤษจากวิกฤตการเมือง พ.ศ.2548-2553. กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, 2553. 
3. นเรศ สรุสิทธ์ิ. เทคนิคการแปล. ดวงกมลสมยั. 2551. 
4. ล าดวน จาดใจดี. คูมื่อนกัแปลขา่ว. ธนพลวิทยาการ, 2551. 
5. วรนาถ วิมลเฉลา. คูมื่อสอนแปล. ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2537. 
6. สนีุ แคนยกุต์. ขา่วภาษาองักฤษอา่นง่ายปีสอง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, 2552. 
7. สนีุ แคนยกุต์. ขา่วภาษาองักฤษอา่นง่ายปีสาม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, 2555. 
8. สนีุ แคนยกุต์. ประเทศไทยจมน า้: เรียนภาษาองักฤษจากมหาอทุกภยั. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โพสต์

บุ๊กส์, 2555. 
1. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

- 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

www.youtube.com 

www.bangkokpost.com 

www.nationmultimedia.com 
www.facebook.com 
www.cnn.com 

www.bbc.com 

 
หมวดที่ 7    ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- มีแบบประเมินผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นจากส านกัทะเบียนและประมวลผล 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- มีแบบประเมินผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นจากส านกัทะเบียนและประมวลผล 

3. การปรับปรุงการสอน 
- หลงัจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน ตามข้อเสนอแนะ 

http://www.youtube.com/
http://www.bangkokpost.com/
http://www.nationmultimedia.com/
http://www.cnn.com/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3-5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3  

 


