
          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 

คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาจีน 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

         HZ304  การแปลไทย-จีน 

2. จํานวนหน่วยกติ 

        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

      ภาคการศึกษาท่ี 2/2558   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

    HZ202 ภาษาจีน 4 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     26  ธนัวาคม  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

  1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการแปลและขอ้ควรระวงัในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  

     2.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแปลขอ้ความ งานเขียนต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

     1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของอาชีพนกัแปล  

     2. เพื่อฝึกทกัษะการในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

        หลกัการแปล  การแปลประโยค ขอ้ความ และบทความต่างๆ  โดยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 

42 ชัว่โมง       6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  

    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 -4 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกั

อาจารย ์ 
       

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 

2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 

3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

4)มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

      1.2 วธีิการสอน 

            1) การทาํแบบฝึกหดั กิจกรรมในหอ้งเรียน 

            2) การทาํงานเป็นกลุ่ม 

      1.3 วธีิการประเมินผล 

1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  

2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีกาํหนด 

3) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
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4) พฤติกรรมในหอ้งเรียน 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

           1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

           2)มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

           3)มีความรู้ทางภาษาจีนเพื่อใชใ้นการทาํงานในระดบัท่ีเหมาะสม 

      2.2 วธีิการสอน 

ฝึกปฏิบติั     การเรียนและการหาขอ้มูลรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การะดมสมอง ประชุมกลุ่มยอ่ย ฝึกคิด

วเิคราะห์การตรวจตน้ฉบบังานแปล 

      2.3 วธีิการประเมินผล 

            1) การทาํแบบฝึกหดั การบา้น  

            2) การทาํกิจกรรม และเขา้หอ้งเรียน  

            3) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            4) สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

         1)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ /หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

         2)  สามารถนาํศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัจีนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน 

   3.2 วธีิการสอน 

         ฝึกการแปลปฏิบติั  การทาํกิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิดวเิคราะห์การตรวจตน้ฉบบังานแปล 

  3.3 วธีิการประเมินผล    

        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบการนาํไปใช ้ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

           1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  

   4.2 วธีิการสอน 

         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม  

         2) ใหท้าํกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

   4.3 วธีิการประเมินผล 

         1) การทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรมท่ีนาํเสนอ  

         2) พฤติกรรมของผูเ้รียน   

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

            1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     5.2 วธีิการสอน 

1) การทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรม              

    5.3 วธีิการประเมินผล 

         1) ประเมินจากทกัษะในการทาํแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ   จํานวน 

ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

1 หลกัการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

(1) 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

2 หลกัการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

(2) 
3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

3 ขอ้ควรระวงัการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน(1) : การแปลคาํ วลี และ

สาํนวนไทยเป็นภาษาจีน 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

4 ขอ้ควรระวงัการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน (2)การแปล ประโยคความ

เดียว 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

5 ขอ้ควรระวงัการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน (3)การแปล ประโยคความ

ซอ้น 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

6 ขอ้ควรระวงัการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน (4)การแปล ประโยคความ

รวม 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

7 ปฏิบติัการแปล(1) 
การแปลบทสนทนา 

3 - อภิปรายและเสนอแนะ ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

8 สอบกลางภาค  

9 ปฏิบติัการแปล(2) 
การแปลประกาศต่างๆ 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 
ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

10 ปฏิบติัการแปล(3) 
การแปลฉลากสินคา้ 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  
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1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ   จํานวน 

ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

11 ปฏิบติัการแปล(4) 
การแปลแบบประเมิน  
การแปลแบบสอบถาม 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

12 ปฏิบติัการแปล(5) 
การแปลบทความทางธุรกิจ 

3 - บรรยาย 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

13 รายงานหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ี

ไดรั้บมอบหมายและอภิปราย

ร่วมกนั(1) 

3 - อภิปรายและเสนอแนะ ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

14 รายงานหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ี

ไดรั้บมอบหมายและอภิปราย

ร่วมกนั(2) 

3 - อภิปรายและเสนอแนะ ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

15 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 3 - บรรยายและสรุป 

- ทาํแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ  

 

16 สอบปลายภาค   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 
สอบ 

-สอบขอ้เขียน 

 

8 และ16 

 

60% 

2 ทาํแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย ทาํกิจรรม   20% 

3 การบา้น  10% 

4 การเขา้ชั้นเรียน  10% 

 รวม  100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ตําราและเอกสารหลกั 

  เอกสารคําสอนวชิา HZ304 การแปลไทย-จีน(ฉบับปรับปรุง 2559)   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ   

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

กนกพร นุ่มทอง. 2554. ตาํราการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน.พิมพค์ร้ังท่ี 2 

              กรุงเทพมหานคร: สถาบนัขงจ๊ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ก่อศกัด์ิ ธรรมเจริญกิจ. 2545. หลกัการแปลไทย-จีน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพจี์นสยาม. 

นววรรณ พนัธุเมธา. 2551. ไวยากรณ์ไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 5.  

             กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประพิณ มโนมยัวบูิลย.์ 2541. ไวยากรณ์จีนกลาง.  

              กรุงเทพมหานคร: โครงการตาํราคณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

梁源灵：《泰汉翻译理论与实践》，重庆： 重庆大学出版社，2009 年。 
潘远洋：《实用泰汉翻译教程》，广州：广东世界图书出版社，2011 年。 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

เชวง จนัทรเขตต์, 2528. การแปลเพื่อการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจาํกดั. 

ปรียา อุนรัตน์. 2541. การแปลองักฤษเป็นไทย แนวคิดและวธีิการ. พิมพค์ร้ังท่ี 7.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ์ 

ราชบณัฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร:ราชบณัฑิตยสถาน. 

ส.ศิวรักษ.์ 2545.  ศิลปะแห่งการแปล. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพมู์ลนิธิเด็ก. 

สัญฉว ีสายบวั. 2550. หลกัการแปล.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุพรรณี ป่ินมณี.  2555. แปลผดิ แปลถูก : คมัภีร์การแปลยคุใหม่.   

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  

   2)  การทาํแบบประเมินผูส้อน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    1)  การทาํแบบประเมินผูส้อน   

    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

   1)  การประชุมผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 

   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
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	            1) การทำแบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน
	            1) การทำแบบฝึกหัด การบ้าน 
	            2) การทำกิจกรรม และเข้าห้องเรียน 
	         ฝึกการแปลปฏิบัติ  การทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิดวิเคราะห์การตรวจต้นฉบับงานแปล

