ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
2. จานวนหน่วยกิต (Course Credit)
3. ชื่อวิชา (Course Title)

2202314
3 หน่วยกิต
แปลไทย-อังกฤษ 1
Translation : Thai – English I
4. คณะ/ภาควิชา
คณะอักษรศาสตร์/ภาควิชาภาษาอังกฤษ
5. ภาคการศึกษา
ภาคต้น
6. ปี การศึกษา
2564
7. ชื่อผูส้ อน
กลุ่ม 1 รศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
ผูป้ ระสานงานรายวิชา
กลุ่ม 2 อ. ภัคพรรณ ทิพยมนตรี
กลุ่ม 3 ผศ. ดร. ทองทิพย์ พูลลาภ
8. เงื่อนไขรายวิชา
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน : รายวิชา 2202124 (แปลอังกฤษขั้นต้น)
9. สถานภาพของวิชา
วิชาเฉพาะด้าน (การแปล)
10. ชื่อหลักสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิต
11. วิชาระดับ
ปริ ญญาตรี
12. จานวนชัว่ โมงที่สอน / สัปดาห์
3 ชัว่ โมง
13. เนื้อหารายวิชา (Course Description) การแปลตัวบทประเภทที่ให้ขอ้ มูล และประเภทแสดงความรู ้สึก
จากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
14. ประมวลการเรี ยนรายวิชา (Course Outline)
14.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไปและ/หรื อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Course Objectives)
ให้นิสิตสามารถแปลข้อความร้อยแก้วจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษให้ได้ใจความครบถ้วนและ
ถูกต้องตามต้นฉบับทั้งด้านการใช้คาและรู ปประโยค
14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1-3 แปลข่าวทัว่ ไป
สัปดาห์ที่ 4-6 แปลข่าวเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ 7-9 แปลสารคดีทวั่ ไป
สัปดาห์ที่ 10-12 แปลสารคดีไทย
สัปดาห์ที่ 13-15 แปลเรื่ องแต่ง
14.3 วิธีจดั การเรี ยนการสอน
- การบรรยายเชิงอภิปราย
ร้อยละ 50
- การระดมสมอง และการอภิปรายกรณี ศึกษา
ร้อยละ 30
เพื่อให้รู้จกั การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

-2- การสรุ ปประเด็นสาคัญ หรื อการนาเสนอ
ร้อยละ 20
ผลของการสื บค้นหรื อผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์บรรยายทฤษฎีการแปลแต่ละบท แบ่งนิสิตเป็ นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มทาแบบฝึ กหัดแปล
จากนั้น อาจารย์และนิสิตร่ วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์บทแปล พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นิสิตซักถามและแสดงความ
คิดเห็นได้ในการวิเคราะห์ และวิจารณ์บทแปล
มีการสอบกลางภาคและปลายภาคในสัปดาห์ TDF แบบออนไลน์
หากนิสิตขาดเรียน 1 ครั้ง จะถูกหักคะแนนครั้งละ ½ คะแนน
14.4 สื่ อการสอน
เอกสารประกอบการสอน
โปรแกรม Blackboard, Zoom และ Google Classroom
14.5 การวัดผลการเรี ยน ประกอบด้วย
การเข้าชั้นเรี ยน
10%
10 คะแนน
สอบกลางภาค
40%
40 คะแนน
สอบปลายภาค
50%
50 คะแนน
รวม
100 คะแนน
สอบกลางภาค
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00-9.30 น.
ข่าวทัว่ ไป (20 คะแนน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น.
ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ (20 คะแนน)
สอบปลายภาค
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 8.00-9.30 น.
เรื่ องแต่ง (20 คะแนน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น. สารคดี (ทัว่ ไป-ไทย) (30 คะแนน)
14.6 การประเมินผลการเรี ยนเป็ นแบบอิงกลุ่ม
15. รายชื่อหนังสื ออ่านประกอบ
15.1 หนังสื อบังคับ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ซึ่งจัดเตรี ยมโดยอาจารย์ผสู ้ อน
15.2 หนังสื ออ่านเพิ่มเติม
พจนานุกรมไทย – อังกฤษ
พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ ประเภทแสดงวิธีใช้และตัวอย่างประกอบ
พจนานุกรมประเภท Thesaurus (ประมวลคาพ้อง)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์บญั ญัติสาขาวิชาต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-3Oxford Collocations Dictionary for Students of English, 2010. Oxford: Oxford University Press.
ปรี มา มัลลิกะมาส. การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ. โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551.
รัชนีโรจน์ กุลธารง. ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องภาษาเพื่อการแปล: จากทฤษฎีส่ ูการปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
สุ พรรณี ปิ่ นมณี . การแปลขัน้ สูง กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546
16. การประเมินผลการเรี ยนการสอน
16.1 ประเมินการเรี ยนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านระบบ CU-CAS
16.2 การปรับปรุ งจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผา่ นมา ด้วยการปรับข้อสอบย่อยที่นิสิตทาเป็ น
รายบุคคลในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ มาเป็ นแบบฝึ กหัดที่นิสิตสามารถทาร่ วมกันในห้อง เพื่อจะได้
ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริ งจากที่นิสิตรุ่ นก่อนทามา ทั้งนี้จะได้เป็ น
บทเรี ยนและให้นิสิตสามารถแก้ปัญหาและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น นอกจากนั้น ได้ปรับการ
เรี ยนการสอน การวัดผลเป็ นแบบออนไลน์ท้งั หมด และปรับการสอบย่อยแต่ละบทเป็ นการสอบ
กลางภาคและปลายภาค เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
16.3 การอภิปรายหรื อการวิเคราะห์ที่เสริ มสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอภิปรายเสริ มสร้างสติปัญญาและวิชาการ
- การระดมสมอง ฝึ กทักษะในการวิเคราะห์และการเสนอความคิดเห็น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพในภายหน้า
- การบรรยายเชิงอภิปรายเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีสานึกด้านคุณธรรมและสังคมตามแต่โอกาสอานวย

