
ประมวลรายวชิา  (Course Syllabus) 
 

1.  รหสัวิชา     2202314 
2.  จ านวนหน่วยกิต  (Course Credit) 3  หน่วยกิต   
3.  ช่ือวิชา  (Course Title)  แปลไทย-องักฤษ 1  

Translation : Thai – English I                 
4.  คณะ/ภาควิชา   คณะอกัษรศาสตร์/ภาควิชาภาษาองักฤษ 
5.  ภาคการศึกษา   ภาคตน้ 
6.  ปีการศึกษา    2564 
7.  ช่ือผูส้อน    กลุ่ม 1   รศ.ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ ผูป้ระสานงานรายวิชา 

กลุ่ม 2   อ. ภคัพรรณ ทิพยมนตรี 
กลุ่ม 3   ผศ. ดร. ทองทิพย ์พลูลาภ 

8.  เง่ือนไขรายวิชา   วิชาท่ีตอ้งสอบผา่น : รายวิชา 2202124  (แปลองักฤษขั้นตน้) 
9.  สถานภาพของวิชา   วิชาเฉพาะดา้น (การแปล) 
10. ช่ือหลกัสูตร    อกัษรศาสตรบณัฑิต 
11. วิชาระดบั    ปริญญาตรี 
12. จ านวนชัว่โมงท่ีสอน / สัปดาห์  3  ชัว่โมง 
13. เน้ือหารายวิชา (Course Description) การแปลตวับทประเภทท่ีใหข้อ้มูล และประเภทแสดงความรู้สึก  

จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา  (Course Outline) 

14.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไปและ/หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Course Objectives) 
ใหนิ้สิตสามารถแปลขอ้ความร้อยแกว้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษใหไ้ดใ้จความครบถว้นและ 
ถูกตอ้งตามตน้ฉบบัทั้งดา้นการใชค้  าและรูปประโยค 

14.2  เน้ือหารายวิชาต่อสปัดาห์ 
สัปดาห์ท่ี 1-3 แปลข่าวทัว่ไป 
สัปดาห์ท่ี 4-6 แปลข่าวเศรษฐกิจ 
สัปดาห์ท่ี 7-9 แปลสารคดีทัว่ไป 
สัปดาห์ท่ี 10-12 แปลสารคดีไทย 
สัปดาห์ท่ี 13-15 แปลเร่ืองแต่ง 

14.3  วิธีจดัการเรียนการสอน 
 -   การบรรยายเชิงอภิปราย  ร้อยละ 50 
 -   การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา ร้อยละ 30 
  เพื่อใหรู้้จกัการวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา              
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 - การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการน าเสนอ ร้อยละ 20 
    ผลของการสืบคน้หรือผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
 อาจารยบ์รรยายทฤษฎีการแปลแต่ละบท  แบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม และใหแ้ต่ละกลุ่มท าแบบฝึกหดัแปล   
จากนั้น อาจารยแ์ละนิสิตร่วมกนัวิเคราะหแ์ละวิจารณ์บทแปล  พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหนิ้สิตซกัถามและแสดงความ
คิดเห็นไดใ้นการวิเคราะห์ และวิจารณ์บทแปล  

มีการสอบกลางภาคและปลายภาคในสปัดาห์ TDF แบบออนไลน ์ 
หากนิสิตขาดเรียน 1 คร้ัง จะถูกหักคะแนนคร้ังละ ½ คะแนน 
14.4  ส่ือการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
โปรแกรม Blackboard, Zoom และ Google Classroom   

14.5  การวดัผลการเรียน  ประกอบดว้ย 
การเขา้ชั้นเรียน      10%    10    คะแนน 

 สอบกลางภาค    40%    40    คะแนน 
 สอบปลายภาค    50%    50    คะแนน 
       รวม  100  คะแนน 
สอบกลางภาค    
 วนัองัคารท่ี 28 กนัยายน 2564 เวลา 8.00-9.30 น.  ข่าวทัว่ไป (20 คะแนน)   
 วนัพฤหสับดีท่ี 30 กนัยายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น.  ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ (20 คะแนน) 
สอบปลายภาค  
 วนัองัคารท่ี 23 พฤศจิกายน เวลา 8.00-9.30 น.  เร่ืองแต่ง (20 คะแนน)   
 วนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น.  สารคดี (ทัว่ไป-ไทย) (30 คะแนน) 
14.6  การประเมินผลการเรียนเป็นแบบอิงกลุ่ม 

 
15. รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ 

15.1  หนงัสือบงัคบั 
         เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ซ่ึงจดัเตรียมโดยอาจารยผ์ูส้อน 
15.2  หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
       พจนานุกรมไทย – องักฤษ 
         พจนานุกรมองักฤษ – องักฤษ  ประเภทแสดงวิธีใชแ้ละตวัอยา่งประกอบ 
         พจนานุกรมประเภท Thesaurus (ประมวลค าพอ้ง) 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พจนานุกรมศพัทบ์ญัญติัสาขาวิชาต่าง ๆ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน       
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 Oxford Collocations Dictionary for Students of English, 2010. Oxford: Oxford University Press.  
 ปรีมา  มลัลิกะมาส.  การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551.  

รัชนีโรจน์ กลุธ ารง.  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษาเพ่ือการแปล: จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2552. 

สุพรรณี  ป่ินมณี.  การแปลขัน้สูง กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2546 
 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1  ประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผา่นระบบ CU-CAS 
16.2  การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังท่ีผา่นมา  ดว้ยการปรับขอ้สอบยอ่ยท่ีนิสิตท าเป็น

รายบุคคลในภาคการศึกษาก่อนหนา้น้ี มาเป็นแบบฝึกหดัท่ีนิสิตสามารถท าร่วมกนัในหอ้ง เพื่อจะได้
ช้ีใหเ้ห็นประเดน็ปัญหาและขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจริงจากท่ีนิสิตรุ่นก่อนท ามา ทั้งน้ีจะไดเ้ป็น 

 บทเรียนและใหนิ้สิตสามารถแกปั้ญหาและหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดเหล่านั้น นอกจากนั้น ไดป้รับการ
เรียนการสอน การวดัผลเป็นแบบออนไลนท์ั้งหมด และปรับการสอบยอ่ยแต่ละบทเป็นการสอบ
กลางภาคและปลายภาค เน่ืองดว้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  

16.3  การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตจุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลยั 

 -   การอภิปรายเสริมสร้างสติปัญญาและวิชาการ 
 -   การระดมสมอง ฝึกทกัษะในการวิเคราะห์และการเสนอความคิดเห็น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
  วิชาชีพในภายหนา้ 
 -   การบรรยายเชิงอภิปรายเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส านึกดา้นคุณธรรมและสงัคมตามแต่โอกาสอ านวย 
  


