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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและการทํางาน 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 273  English Translation for Life and Work 

๒.  จํานวนหน$วยกิต                  ๓ (๓-๐-๖) หนGวยกิต 
       (บรรยาย ๓ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง - ศึกษาดLวยตนเอง ๖  ช่ัวโมง/ สัปดาห%) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร        

   ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวLนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาท่ัวไป   
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูGในกลุGม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  

               Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 

               Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ%ระหวGางรายวิชาและคGานิยมองค%กร (โปรดระบุ) 
  M - Mastery       รูLแจLง รูLจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุGงผลเพ่ือผูLอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แนGวแนGทํา กลLาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรLางสรรค%ส่ิงใหมG 
�  L -  Leadership  ใฝnใจเปoนผูLนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย%ผูLรับผิดชอบรายวิชา   ผูLชGวยศาสตราจารย%อรสิริ พลเดช ๐๒-๔๔๑๔๔๐๑-๘ ตGอ ๑๖๔๗ 
๔.๒  อาจารย%ผูLสอน          ผูLชGวยศาสตราจารย%อรสิริ พลเดช และอาจารย%รับเชิญ   

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒  /  ทุกช้ันปr 
๕.๒ จํานวนผูLเรียนท่ีรับไดL   ประมาณ ๒๕ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

ไมGมี   

๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  
ไมGมี     

๘.  สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
วันท่ี ๒๖ เดือนกุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
รายวิชาน้ีมีจุดมุGงหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาใหLมีคุณลักษณะบัณฑฺตท่ีพึงประสงค%ของมหาวิทยาลัยมหิดลในดLาน     

Globally Talented และ Entrepreneurially Minded กลGาวคือ นักศึกษาจะไดLเรียนรูLทฤษฎีและหลักการแปล และ
พัฒนาทักษะการแปลโดยการฝwกปฏิบัติการแปลเอกสารคัดสรรท่ีเก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษา
ตGอ อีกท้ังกิจกรรมอภิปรายกลุGมยังสGงเสริมใหLนักศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะห% การคิดเชิงวิจารณ% และการทํางานเปoน
กลุGมอีกดLวย 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
  รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค%เพ่ือจัดประสบการณ%การเรียนรูLใหLนักศึกษาไดLฝwกปฏิบัติการแปลขLอความจากแหลGง
ตGางๆ ท่ีเก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอ การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ%งานแปลอยGาง
สรLางสรรค% ตลอดจนการสGงเสริมใหLนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบตGอตนเองและการทํางานรGวมกับ
ผูLอ่ืนผGานกิจกรรมกลุGมและการมอบหมายงาน 
๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. แปลขLอความในขGาว โฆษณา และเอกสารคัดสรรในบริบทชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอ  

จากภาษาไทยเปoนภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเปoนภาษาไทยไดLถูกตLองตามหลักการแปลและแนว
ปฏิบัติในการแปล (CLO1) 

๒. วิพากษ%และประเมินงานแปลท่ีเก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอไดLอยGางสมเหตุผล
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตGอผลท่ีจะตามมา (CLO2) 

๓. แสดงความรับผิดชอบและการมีสGวนรGวมในการทํางานกลุGม งานคูGและงานเด่ียวอยGางมีจริยธรรม (CLO3) 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 โครงสรLางไวยากรณ%ภาษาอังกฤษและภาษาไทยท่ีใชLบGอยในการแปลสองภาษา การแปลขLอความในบริบท
ตGางๆ ท่ีใชLในชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพและการศึกษาตGอ 
 Grammatical English and Thai structures often used in the bilingual translation; the trans-
lation of statements often seen in various contexts used in everyday life, at work, and further 
study 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝcกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห%) - 

๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห%) 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงต$อสัปดาหBที่อาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปeนรายบุคคล  
 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห% 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. แปลขLอความในขGาว โฆษณา และเอกสารคัดสรรในบริบทชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอ  
จากภาษาไทยเปoนภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเปoนภาษาไทยไดLถูกตLองตามหลักการแปลและแนว
ปฏิบัติในการแปล (CLO1) 

๒. วิพากษ%และประเมินงานแปลท่ีเก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอไดLอยGางสมเหตุผล
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตGอผลท่ีจะตามมา (CLO2) 

๓. แสดงความรับผิดชอบและการมีสGวนรGวมในการทํางานกลุGม งานคูGและงานเด่ียวอยGางมีจริยธรรม (CLO3) 
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๕ 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการ
เรียนรู�ของรายวิชา    

 

 

 

 

 

 

 

  CLOs   
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

 CLO1 แปลขLอความในขGาว โฆษณา และ
เอกสารคัดสรรในบริบทชีวิตประจําวัน 
การทํางาน และการศึกษาตGอ  จาก
ภาษาไทยเปoนภาษาอังกฤษและจาก
ภาษาอังกฤษเปoนภาษาไทยไดLถูกตLองตาม
หลักการแปลและแนวปฏิบัติในการแปล 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุGม 
- การมอบหมายงานเด่ียวและงานคูG 
- การฝwกปฏิบัติการแปล 
 

- งานแปลเดี่ยว 

- งานแปลคูG 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบยGอย 
 
 

CLO2 วิพากษ%และประเมินงานแปลท่ี
เก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน และการศึกษาตGอไดLอยGางสม
เหตุผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตGอผล
ท่ีจะตามมา 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุGม 
- การมอบหมายงานกลุGม 

- รายงานคูG 
- รายงานกลุGม 

CLO3 แสดงความรับผิดชอบและการมี
สGวนรGวมในการทํางานกลุGม งานคูGและงาน
เด่ียวอยGางมีจริยธรรม 

- การมอบหมายงานกลุGม งานคูG      
  งานเด่ียว 
- การอภิปรายกลุGม 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสGวนรGวมใน
การทํางานกลุGมและงานคูGในช้ันเรียน 
- การสGงงานเด่ียวครบถLวนและตรงเวลา 
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๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห%ท่ี หัวขLอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชL 

ผูLสอน กิจกรรม
ในช้ันเรียน 

ฝwกปฏิบัติ 

๑ - แนะนํารายวิชา เกณฑ%การใหLคะแนน
และโครงงานแปล 

- การใชLพจนานุกรมภาษาเดียวและสอง
ภาษาแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส% 
- การใชLส่ือเทคโนโลยีชGวยแปล 

- แนะนําเว็บไซต%ชGวยแปลและแหลGงชGวย
คําศัพท%งานแปล 

- ทฤษฎีการแปลโดยภาพรวม- 
- ประเภทการแปล 
- ตัวอยGางและป�ญหา 

๓ ๐ - บรรยาย 
- มอบหมายงานกลุGม 
- มอบหมายงานคูG 
- มอบหมายงานเดี่ยว 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๒  การแปลเอกสารราชการท่ีใชLเดินทาง
และศึกษาตGอ 

๓ ๐ 

- บรรยาย 
- ฝwกปฏิบัติการแปล 
- อภิปรายกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๓ คูGมือการใชLผลิตภัณฑ% แปลอังกฤษเปoน
ไทย 

๓ ๐ ผศ.อรสิริ พลเดช 

๔ แผGนพับโฆษณา  แปลไทยเปoนอังกฤษ: ๓ ๐ ผศ.อรสิริ พลเดช 

๕ ฉลากผลิตภัณฑ%แปลอังกฤษเปoนไทย
และ/หรือไทยเปoนอังกฤษ 

๓ ๐ ผศ.อรสิริ พลเดช 

๖ โปสเตอร%หรือส่ิงพิมพ%เพ่ือการโฆษณา 
แปลไทยเปoนอังกฤษและ/หรือไทยเปoน
อังกฤษ 

๓ ๐ ผศ.อรสิริ พลเดช 

๗ การคLนแหลGงขLอมูลเพื่อชGวยในการแปล 

สอบยGอย 1 

๓ ๐ - บรรยาย 
- อภิปรายกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 
 

๘ รายงานขGาวและบทความขGาว- แปล
อังกฤษเปoนไทย 

๓ ๐ - บรรยาย 
- ฝwกปฏิบัติการแปล 
- อภิปรายกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ รายงานขGาวและบทความขGาว- แปลไทย
เปoนอังกฤษ 

๓ ๐ - บรรยาย 
- ฝwกปฏิบัติการแปล 

ผศ.อรสิริ พลเดช 



 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                ระดับปริญญาตรี                                                    
ช่ือรายวิชา การแปลภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและการทํางาน       คณะศิลปศาสตร%                                                    
รหัสวิชา ศศภอ  ๒๗๓    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๗ 

สัปดาห%ท่ี หัวขLอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชL 

ผูLสอน กิจกรรม
ในช้ันเรียน 

ฝwกปฏิบัติ 

- อภิปรายกลุGม 

๑๑ ขLอความคัดสรรจากเรื่องส้ัน / นวนิยาย/ 
บทสนทนา  แปลไทยเปoนอังกฤษ (๑) 

๓ ๐ - บรรยาย 
- อภิปรายกลุGม 
- ฝwกปฏิบัติการแปล 

ผศ.อรสิริ พลเดช
และวิทยากร ณ 
สถานท่ีทัศน
ศึกษา 

๑๒ เทคนิคการตรวจแกLไขงาน 

สอบยGอย ๒ 

๓ ๐ - บรรยาย 
- อภิปรายกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๑๓ ขLอความคัดสรรจากเรื่องส้ัน / นวนิยาย/ 
บทสนทนา  แปลไทยเปoนอังกฤษ (๒) 

๓ ๐ 
- บรรยาย 
- อภิปรายกลุGม 
- ฝwกปฏิบัติการแปล 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๑๔ ขLอความคัดสรรจากเรื่องส้ัน / นวนิยาย/ 
บทสนทนา  แปลอังกฤษเปoนไทย: 

๓ ๐ ผศ.อรสิริ พลเดช 

๑๕ ทบทวน ๓ ๐ - บรรยาย 
- อภิปรายกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๑๖ นําเสนอโครงงาน ๓ ๐ - อภิปรายกลุGม 
- นักศึกษานําเสนองานกลุGม 

ผศ.อรสิริ พลเดช 

๑๗ – ๑๘ สอบปลายภาค 

หมายเหตุ หัวข�อและเน้ือหาอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

๑. การถาม-ตอบในช้ันเรียน 
๒. การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๓. การเขียนตอบจากการอGานวรรณกรรมในแตGละสัปดาห% 
๔. รายงานและสไลด%การนําเสนอโครงงาน 
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๘ 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธB 
การเรียนรู�ฯ 

วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รLอยละ) 
 CLO1 แปลขLอความในขGาว โฆษณา และเอกสารคัด
สรรในบริบทชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษา
ตGอ  จากภาษาไทยเปoนภาษาอังกฤษและจาก
ภาษาอังกฤษเปoนภาษาไทยไดLถูกตLองตามหลักการ
แปลและแนวปฏิบัติในการแปล 

- งานแปลเด่ียว ๒๐ ๘๐ 

- งานแปลคูG ๒๐ 
 

- การสอบปลายภาค ๒๐ 

- การสอบยGอย ๒๐  
CLO2 วิพากษ%และประเมินงานแปลท่ีเก่ียวขLองกับ
ชีวิตประจําวัน การทํางาน และการศึกษาตGอไดLอยGาง
สมเหตุผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตGอผลท่ีจะตามมา 

- รายงานคูG ๕ ๑๐ 

- รายงานกลุGม ๕  

CLO3 แสดงความรับผิดชอบและการมีสGวนรGวมในการ
ทํางานกลุGม งานคูGและงานเด่ียวอยGางมีจริยธรรม 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสGวนรGวม
ในการทํางานกลุGมและงานคูGในช้ันเรียน 

๕ 
๑๐ 

- การสGงงานเด่ียวครบถLวนและตรง
เวลา 

๕  

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๙ 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ%การประเมินผลเปoนไปตามขLอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชLหลักการอิงเกณฑ%และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ% O, S และ U   
 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ O โดดเดGน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมGพอใจ 

นักศึกษาจะผGานเกณฑ%การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดLคะแนนรLอยละ ๕๐ (สัญลักษณ% S) ข้ึนไป  

 (๓) การสอบแกLตัว (ถLารายวิชากําหนดใหLมีการสอบแกLตัว) 
ไมGมีการสอบ 
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 

  กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขLอสงสัยเรื่องการใหLคะแนนในสGวนตGางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารLองท่ีหLอง One Stop  
Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดL โดยคณะศิลปศาสตร%จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ    
คณะศิลปศาสตร% มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
เอกสารประกอบการสอนจัดทําโดยอาจารย%ผูLสอน 

๒.  เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
 ทฤษฎีการแปล 
คณะกรรมการกลุGมผลิตชุดวิชาทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  (2556). ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพ:  สํานักพิมพ%

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
ดวงตา สุพล (2541). ทฤษฎีและกลวิธีการแปล.  กรุงเทพ:  โรงพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
ปรีมา มัลลิกะมาส. (2556). การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพ:  โรงพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
ปรียา อุนรัตน%.  (2520). การแปลอังกฤษเปoนไทย. พิมพ%ครั้งท่ี 8.  กรุงเทพ: ดวงกมล. 
มณีรัตน% สวัสดิวัฒน% ณ อยุธยา (2548). การแปล: หลักการและการวิเคราะห% กรุงเทพ: สํานักพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
วรนาถ วิมลเฉลา. (2539). คูGมือสอนแปล. (พิมพ%ครั้งท่ี 7).  กรุงเทพ:  โรงพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
วรรณา แสงอรGามเรือง. (2552) .ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพ:  โรงพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
สัญฉวี สายบัว. (2542).  หลักการแปล  (พิมพ%ครั้งท่ี 7)   กรุงเทพ:  โรงพิมพ%มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร%. 
------------ (2545).  หลักการแปล:  กิจกรรมสูGความเขLาใจ (พิมพ%ครั้งท่ี 2)   กรุงเทพ:  สํานักพิมพ%
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร%. 
วัลยา วิวัฒน%ศร. (2557). การแปลวรรณกรรม. (พิมพ%ครั้งท่ี 2)   กรุงเทพ:  โรงพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
สุพรรณี ป��นมณี. (2557). การแปลข้ันสูง. กรุงเทพ: สํานักพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
Bell, R.  (1991).  Translation and Translating.  London: Longman. 
Kerr, P. (2014).  Translation and Own-language Activities.  Cambridge: CUP. 
Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies (2nd ed.).  London: Routledge.  
Nida, E., & Taber, C.  (2003).  The Theory and Practice of Translation.  (4th Impression).  Boston: Brill. 
Gentzler, E. (2001).  Contemporary Translation Theories.  Toronto:  Multilingual Matters Ltd. 
หนังสือ/ ตําราที่เก่ียวข�อง 
กําชัย ทองหลGอ. (2547). หลักภาษาไทย. กรุงเทพ: รวมสาส%น. 
ผะอบ โปษกฤษณะ (ศจ.พ.ต.หญิง). ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพ: รวมสาส%น . 
สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท%.  (2548).  อGานภาษาอังกฤษอยGางไร ถึงไมGเขLาใจ. พิมพ%ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพ:  สํานักพิมพ%
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร%. 
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๑๑ 

สุพรรณี ป��นมณี. (2552). แปลไดLแปลดี.  กรุงเทพ: สํานักพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
สุพรรณี ป��นมณี. (2557). แปลผิดแปลถูก : คัมภีร%การแปลยุคใหมG.  กรุงเทพ: สํานักพิมพ%แหGงจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 
พจนานุกรม 
ดําเนิน การเดGนและเสฐียรพงษ% วรรณปก  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ (พิมพ%ครั้งท่ี10)  กรุงเทพ: อมรินทร%พรินต้ิง 
Longdo Dictionary website:  Retrieve from  https://dict.longdo.com/ 
Merriam-Webster Online. Retrieve from  https://www.merriam-webster.com/ 
Oxford Dictionary Online.  Retrieve from  https://en.oxforddictionaries.com/definition/ 
วารสาร 
วารสารการแปลและการลGาม จัดทําโดยความรGวมมือของ คณะศิลปศาสตร% มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร%
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร% คณะอักษรศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัยและสมาคมนักแปลและลGามแหGงประเทศไทย 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถLามี) 
         - 
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๑๒ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  ๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑   คะแนนของนักศึกษา  
               ๑.๑.๑  คะแนนเน้ือหาการเรียนการสอนแตGละสัปดาห% 
             ๑.๑.๒  คะแนนการเขLาช้ันเรียนและการมีสGวนรGวม 
               ๑.๑.๓  คะแนนสอบยGอยและคะแนนสอบปลายภาค   
   ๑.๒  ขLอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตGละคาบ 
               ๑.๒.๑  นักศึกษาใหLความคิดเห็นในภาพรวมตGอการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคGาและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ 
     สอนท้ังรายวิชา 

 ๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลGา/การถาม-ตอบในช้ันเรียน โครงงาน  งานเขียน และ/หรือ การทดสอบยGอย การสอบ
ปลายภาค 

๒.๓  การสังเกตในหLองเรียนและถามนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑   ผูLสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขLอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 ๓.๒. ผูLสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขLอมูลและใหLผูLเรียนเห็นถึงประโยชน%ท่ีจะประยุกต%ใชLไดL 
 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละคร้ังและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือหา
แนวทางแกLไขป�ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรGวมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
กําหนดใหLมีการวิเคราะห%ผลสัมฤทธ์ิของผูLเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูLของรายวิชาโดยใชLคะแนนจากการเขLา

ช้ันเรียน  การบLาน/ ผลงาน / โครงงานเด่ียว คูGและ/หรือกลุGม   และงานท่ีไดLรับมอบหมายในแตGละสัปดาห%และการสอบ   

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย%ผูLสอนกGอนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา 

 ๕.๒  ผูLสอนนําผลการสอบมาประเมินเพื่อประกอบการปรับปรุงขLอเสียในดLานตGางๆและหารือรGวมกับผูLรGวมสอน 
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๑๓ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ%ระหวGาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ศศภอ ๔๓๔ 
ผลลัพธ%การเรียนรูLหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
 CLO1 แปลขLอความในขGาว โฆษณา 
และเอกสารคัดสรรในบริบท
ชีวิตประจําวัน การทํางาน และ
การศึกษาตGอ  จากภาษาไทยเปoน
ภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษ
เปoนภาษาไทยไดLถูกตLองตามหลักการ
แปลและแนวปฏิบัติในการแปล 

       8.4  

CLO2 วิพากษ%และประเมินงาน
แปลท่ีเก่ียวขLองกับชีวิตประจําวัน 
การทํางาน และการศึกษาตGอไดL
อยGางสมเหตุผลท้ังในเชิงบวกและ
เชิงลบตGอผลท่ีจะตามมา 

1.3 
1.4 

2.2 3.1       

CLO3 แสดงความรับผิดชอบและการ
มีสGวนรGวมในการทํางานกลุGม งานคูG
และงานเด่ียวอยGางมีจริยธรรม 

     6.3 
6.4 

  9.1 
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๑๔ 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 create & construct an argument        
effectively as well as identify, critique and      
evaluate the logic & validity of arguments 

1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information 
and ideas from multiple sources relevant to issues /      
problems 
1.4  synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2 select & use techniques and     meth-
ods to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

2.2 make judgement & decision through correct analysis, 
inferences, and evaluations on quantitative basis and      
multiple perspectives 

MLO3 acquire specific strategies & skills within 
a particular discipline and adapt them to a 
new problem or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or solutions 
within a particular framework 

MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, and 
values 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural   
settings) 

MLO8 use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and purposefully   
e.g., share information/ knowledge, express 
ide-as, demonstrate or create individual & 
group product, etc.   

8.4 demonstrate competence in a second or additional  
language 

MLO9 collaborate and work effectively as 
part of a student group/team member to  
arrive at the team shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time 
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๑๕ 

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use 

information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources 

relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

 1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
 2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
 3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to 

the problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 
teamwork 
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๑๖ 

 


