
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์ / สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            HS303 การแปล 1(Translation 1) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
เป็นวชิาบรรยายและฝึกปฏิบติั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย ์ดร.สมฤดี เดชอมร และ อาจารยป์าริดา สุขประเสริฐ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 3  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
        8 พฤศจิกายน 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

• เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เร่ืองการแปลและหลกัการเบ้ืองตน้ของการแปล  
• เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ แปลเร่ืองทัว่ๆไปจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในระดบัขอ้ความ 

โดยเลือกใชค้  า ส านวน และรูปประโยคท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

• เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

หลกัและการฝึกแปลเร่ืองทัว่ๆไปจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในระดบัขอ้ความ โดยเลือกใชค้  า ส านวน 
และรูปประโยคท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง ตามโอกาส 30 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

            1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  
      2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
      3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
      4)  มีจิตสาธารณะ 
  5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

1.2 วธีิการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา   

3) การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด  การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของ 

    มหาวทิยาลยั 

4) ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บ 

    มอบหมาย                               
 1.3 วธีิการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
              2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
              3) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
              4) แบบประเมินกิจกรรมการเรียน                

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

           2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

           4)  มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ    
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             5)  มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุต ์ความรู้ใน     
                        สถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้น   
         ทฤษฎีและปฏิบติั  

       2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       3) การเรียนรู้ผา่นการฝึกแปลขอ้ความประเภทต่างๆ  

2.3 วธีิการประเมินผล 
         1)  การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการหลกัการแปลกบัการปฏิบติัจริง 
         2)  แบบประเมินกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง  

          เหมาะสม 

3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4) 
สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด 
       2) กิจกรรมอภิปรายและถามตอบ 
       3) กิจกรรมฝึกแกปั้ญหา (Problem-based Learning)  
3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  การสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
       2)  ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย                

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
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3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น           
         มนุษย ์
4) เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี 

         ประสิทธิภาพ 

 4.2 วธีิการสอน 
     1) กิจกรรมกลุ่ม 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม  

2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
           1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้ 
          2) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
      1)  กิจกรรมการฝึกแปลขอ้ความประเภทต่างๆ 
      2)  การคน้ควา้หาขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  การสอบยอ่ย  
      2)  การตรวจประเมินงานท่ีมอบหมาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Course Introduction 
-Basic principles of 
Translation 
-Sources of Information/ 
Tools for translator  
Unit 2: Transliteration  
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Analyse and identify types 

of translation 
 Exchange ideas on 

translation 
 Library/Internet research 
 Practice using dictionary  
 Practice transliterating 

English proper nouns  
 Analyse the meanings of 

words and expressions 
 Practice translating the 

meanings of words and 
expressions 

 Practice translating parts of 
speech 

 Analyze the sentence 
patterns 

 Practice translating simple 
sentences with phrases 

 Discuss students’ works 
focusing on weak point and 

 ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

2-3 Contextual meanings of 
words and expressions 

6 ชม. ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

4-5 The problems of 
translation and how to deal 
with them   
-Punctuation marks 
-Nouns 
-Pronouns 
-Verbs 

6 ชม. ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

6-7 Unit 6: Sentence Translation 
-Simple sentences (with 
modifying phrases) 
-Compound and complex 
sentences  

6 ชม. ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

give comments  
Midterm Examination (October 13-18, 2014) 

8-9 Discourse Unit Translation 
Conversations 

3 ชม.  Review the translation 
process 

 Analyze the sentence 
patterns  

 Practice translating 
passages from English into 
Thai 

 Discuss students’ works 
focusing on weak point and 
give comments 
 

ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

10-11 Discourse Unit Translation 
Directions 

3 ชม. ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

12-13  Discourse Unit 
Translation  
Various kinds of Paragraph/ 
Non-fiction 

2  ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

14-15 Discourse Unit Translation 
News 

3 ชม. ดร.สมฤดี  
เดชอมร   
อ. ปาริดา 
สุขประเสริฐ 

Final Examination (December 15-27, 2014) 
 
3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน 3,5,7,10, 14  30% 
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2 2.1, 3.1, 5.1 การสอบกลางภาค 8 20% 

3 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  16 30% 

4 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ตลอดภาคการศึ

กษา 
10% 

5 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเด่ียวแ

ละกลุ่มในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
ตลอดภาคการศึ

กษา 
10% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
เอกสารประกอบการสอนวชิา HS303 การแปล 1(HS303 Translation 1) โดย ดร.สมฤดี เดชอมร  
คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1) จดัสอบและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนความสามารถในการแปล                   

พร้อมตรวจและใหค้ าแนะน า 
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2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            1)  ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ  
     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  
             1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

 
 


