
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

1124203 การแปลขั้นสูง (Advanced Translation) 
2. จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก รายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร ค.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ ดร.กริช  ภัทรภาคิน  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1-2559 ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 ห้อง 1107 และ 1131 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 พฤษภาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

- ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น 

นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย 

- ผู้เรียนสามารถแปลบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย 
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ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและรวดเร็ว  

- ผู้เรียนสามารถใช้พนจานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหา

ความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทาง

กฎหมาย 

Translating complex texts with an emphasis on excerpts from academic writing, 

short stories, novels, poetry, drama, and legal documents 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย   

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อภาคการการศึกษา 
2.2 สอนเสริม  

ตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

มีการฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อภาคการการศึกษา 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง  

นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ วันพุธ 13.00-16.00 น. 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ในการท ารายงานและการท าข้อสอบ การ
เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา 
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 1.2 วิธีการสอน 
บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น 

นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย และฝึกปฏับัติเพ่ือเสริมสร้างทักษการแปลภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ เป็นต้น 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (assignments) เช่น ไม่คัดลอกงานของเพ่ือนร่วมชั้น  

2) พฤติกรรมการท าข้อสอบที่สุจริต ไม่แอบมองข้อสอบของเพ่ือนที่นั่งโต๊ะข้างๆและไม่ 
แอบจดข้อมูลเข้าห้องสอบ  

3) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม คือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มไม่ผูกขาดแนวคิด 
ของตนเอง   

4) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน เช่น ไม่เข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่พูดคุยกัน 
เสียงดังในขณะที่อาจารย์ก าลังบรรยายหรืออธิบายประเด็นต่างๆ 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย 

โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย และสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถใช้พนจานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และ

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหาความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

รวดเร็ว 

 2.2 วิธีการสอน   

การอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม  มอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 

ฝึกปฏิบัติทักษะการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร 

เอกสารทางกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้พนจานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหา

ความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว ทั้งนี้ การเรียนการสอน

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การเข้าชั้นเรียน (class attendance) 

 2) การสอบย่อยในชั้นเรียน วัดผลจากการอภิปราย/รายงานหน้าชั้นเป็นรายบุคคลและ

รายกลุ่ม  การท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม ทักษะการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทาง

วิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ทักษะการใช้พนจานุกรมท้ังในรูปของสิ่งพิมพ์และ

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหาความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

รวดเร็ว 

 3) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ คิดอย่างเป็นระบบ มี

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านทักษะการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่อง

สั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ทักษะการใช้พนจานุกรมท้ังในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์เพ่ือค้นหาความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว 

 3.2 วิธีการสอน 

ผู้เรียนอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน การเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้น

การอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม  มอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุ่มฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติทักษะการแปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร 

เอกสารทางกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้พนจานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหา

ความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว การเรียนการสอน

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การเข้าชั้นเรียน (class attendance) 

 2) การสอบย่อยในชั้นเรียน วัดผลจากการอภิปราย/รายงานหน้าชั้นเรียน ทักษะการ

แปลที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย 
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ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ทักษะการใช้พน

จานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหาความหมายของค าและเลือกใช้ค าในการ

แปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว 

 3) การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาคโดยมุ่งเน้นการทดสอบทักษะการแปลที่

ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บทละคร เอกสารทางกฎหมาย แปล 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทักษะการใช้

พจนานุกรมทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือค้นหาความหมายของค าและเลือกใช้ค าใน

การแปลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  พัฒนาทักษะความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายส่งงานครบและตรงเวลา  พัฒนา
ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
 4.2 วิธีการสอน 
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนในระหว่างการอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นรายรายบุคคลและรายกลุ่ม  ก าหนดเวลาในการส่งงาน
ที่มอบหมายอย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ท างานร่วมกัน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และผลส าเร็จของงานกลุ่มจากการอภิปราย
หรือรายงานกลุ่มหน้าชั้น และการส่งงานกลุ่มได้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อมูลทางอินเทอร์เนต ซอฟแวร์การแปลมาช่วยในงาน

แปลที่มอบหมายให้ท ารายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม และการน าเสนอหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียนโดยใช้

คอมพิวเตอร์และvisualizer  

 5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หาข้อมูลในเวบไซต์ ฝึกการใช้ซอฟแวร์การแปล

มาช่วยในท ารายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม และน าเสนอโดยการรายงานหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียน โดย

ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า (mentor)  
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 5.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากการน าเสนอรายงานหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล และงานกลุ่มและงาน

เดี่ยวนอกชั้นเรียน 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

Weeks Topics 

1-2 Pre-testing / Needs’ Assessment / Course Introduction 
Verb-Tense Review 

2-8 Part 1: Thai-English Translation  
Translation from Thai to English of academic writing, short stories, novels, 
poetry, drama, and legal documents 

9-15 Part 2: English-Thai Translation  
Translation from English to Thai of academic writing, short stories, novels, 
poetry, drama, and legal documents 

Remarks: The Mid-term and final examinations are arranged in the 8thand 15th weeks, 

successively. 

 

2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเข้าชั้นเรียน (Class Attendance)    10 % 
 งานรายบุคคลและงานกลุ่ม (Individual and Group Assignments) 20 %  

 สอบกลางภาค (Mid-term Examination)    30 % 

 สอบปลายภาค (Final Examination)    40 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การแปลขั้นสูง (AdvancedTranslation) เขียนโดย อาจารย์ ดร.

กริช  ภัทรภาคิน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นิสิตจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 หนังสือหรือต าราเทคนิคการแปลไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย 
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3. เอกสารข้อมูลแนะน าที่นิสิตควรศึกษาเพิ่มเติม 
 หนังสือนวนิยายเรื่องสั้นเรื่องแต่งภาษาอังกฤษ หนังสือวิชาการสาขาต่างๆที่แต่งเป็น

ภาษาอังกฤษ ซีรีส์ภาษาอังกฤษ ภาพยนต์ภาษาอังกฤษ บทเพลงภาษาอังกฤษ เรื่องสั้น นิยาย โคลง บท

ละคร เอกสารทางกฎหมาย 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลอของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนา/อภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมิน
รายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลตอบรับความพึงพอใจของผู้เรียน  ผลการเรียนของผู้เรียน การสังเกตการสอนของอาจารย์
ผู้สอนร่วม 
3. การปรับปรุงการสอน 
 การสนทนา/อภิปรายกลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
5.การด าเนินการทบทนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 3 
ปี หรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

 
-------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 



 7 

 
 

 


