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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
   รหัสวิชา 1553227               ชื่อวิชา การแปลทางธุรกิจ   (ไทย-อังกฤษ)        
                                               Business Translation (Thai - English)        
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
    2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค  
    2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ตอนเรียน A1 และ B1 
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 /ชั้นปีที่ 3 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย)  
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    15 ธันวาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้าน 
 ต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการท างานแปลที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง 
วิชาการ 

1.2 มีทักษะการแปลและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 
1.4 สามารถคิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
1.5 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อ่ืน 
1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
     - 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและกลวิธีในการแปลเอกสารทางธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จดหมายธุรกิจ บันทึก
ข้อความ รายงานธุรกิจ รายงานการประชุม ข่าวธุรกิจ บทความ โฆษณา จากภาษา ไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลในระดับค า วลี ประโยค และอนุเฉท วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิด
จากการแปล 

 Principles and strategies for translation from Thai to English for various 
business documents and print media: business letters, memorandums, business 
reports, minutes, business news, business articles and advertisements; practice 
translation at word, phrase, sentence and paragraph levels. Analyze and solve 
problems found in the translation process. 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย โดยเฉพาะ
กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนต่ า 

- 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

1) ผู้สอนแจ้งเวลาและให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมลหรือทางไลน์ 
     2) ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
ค่าน้ าหนักของการ

ประเมินผล 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยส์ุจริตต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ   

1) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ในกรณีเรื่องการมีวินัยเร่ือง
เวลา เช่น การเข้าสอนและ
การเลิกสอนตรงเวลาและ
มอบหมายงานโดย
ก าหนดให้ส่งภายในเวลาที่
ก าหนด 
2) ใช้กรณีตัวอย่างเร่ือง
บทลงโทษในกรณทีี่ผู้เรียน
คัดลอกงานผู้อื่น 
3) ชี้แจงข้อควรปฎิบัติใน
การเรียนตลอดภาค
การศึกษา รวมถึงการเน้น
เร่ืองการแต่งกายของ 
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  
4) สอนวิธกีารเขียนอ้างอิง

1) สังเกตจากความตรงต่อ
เวลาในการเขา้เรียนและ
การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) ประเมินจากการตรวจ
เนื้อหาของงานที่
มอบหมาย 
3) สังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา 
4) ประเมินจากงานที่
มอบหมายที่มีการเขยีน
อ้างอิงแหล่งที่มาอยา่ง
ถูกต้อง และไม่ได้คัดลอก
มาจากผูอ้ื่น 
 

1-15 5% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
ค่าน้ าหนักของการ

ประเมินผล 

ที่ถูกต้องในกรณีที่ต้อง
อ้างอิงงานของผู้อื่น 

4.1.2 ด้านความรู ้
1) มีความรูแ้ละความเข้าใจ และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดา้นการแปล และการ
เขียน 
2) มีความรู้ความเขา้ใจดา้นค าศัพท์ 
ส านวน และไวยากรณ์ในบรบิททาง
ธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกจิ 
4) บูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกบั
ธุรกิจด้านตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
 

1) จัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย การ
ท าโครงงานแปลเอกสาร
ทางธุรกิจ และเน้นให้
นักศึกษาฝึกแปลจริง  
2) อธิบายค าศัพท ์ส านวน 
และไวยากรณ์ในเอกสาร
ทางธุรกิจ 
3) จัดหาบทความที่
เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิที่
หลากหลายให้นกัศึกษาฝกึ
อ่าน 
4) ให้นักศึกษาฝกึแปล
เอกสารทางธุรกิจที่
หลากหลาย 

1) ประเมินจากการท า 
แบบฝึกแปล แบบทดสอบ 
ย่อย และโครงงาน 
2) ประเมินจากการท าแบบ
ฝึกแปลและการทดสอบ 
3) ประเมินจากการท าแบบ
ฝึกแปล 
4) ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา 
 

1-15 50% 

4.1.3 ด้านทักษะทางปญัญา 
1)  สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณแ์ละเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ 
2)  คิดสร้างสรรค์ และปรบัใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม 
3)  คิด วิเคราะห ์และแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
มีระบบ 
4)  สังเคราะห์องค์ความรู้ 
 

1) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์
ต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ให้กรอบการท างานและ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น  
3) มอบหมายกรอบโครงงาน
ให้นักศึกษา 
4) ใช้กิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) 
และให้นักศึกษาเขียนรายงาน
ความรู้และปัญหาที่เกิดจาก
การแปล 

1)  ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง
ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2)  ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (Rubrics) 
3)  ประเมินจากโครงงาน
ตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (Rubrics) 
4)  ประเมินจากผลสรุป
จากการอภปิราย และ
รายงาน  
 

8, 9, 13, 
14 และ 

15 

35% 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
1)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
2)  สื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
3)  มีความรบัผิดชอบต่อบทบาทของตน
ที่มีต่อผู้อ่ืน 

1) มอบหมายนักศึกษาท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม  
2) เปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น 
3) เปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ก าหนดบทบาทและหน้าที่

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2)  สังเกตและประเมินผล
งานที่ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

8, 9, 13, 
14 และ 

15 

5% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
ค่าน้ าหนักของการ

ประเมินผล 

 ในการท ากิจกรรมคู่และ
กลุ่ม 

3)  สังเกตจากการแสดง
บทบาทของสมาชกิในกลุ่ม 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
และน าเสนอข้อมูลได้ 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ตัวเลขเบื้องต้นได้ 
4) ค านวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมลู 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 

1) มอบหมายให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีและน าเสนอ
ข้อมูลตามงานที่ก าหนด 
2) ให้นักศึกษาตั้งกลุ่มการ
แปลทางไลน์และขอรับ
ค าปรึกษาผ่านทางกลุ่ม
ที่ตั้งไว้ 
3) มอบหมายงานแปล
เร่ืองตัวเลชที่เกี่ยวข้องกับ
การค านวณ 
4) มอบหมายงานที่ต้อง
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
 

1) ประเมินจากการน าเสนอ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(Rubrics) 
2) ประเมินจากปญัหาหรือ
อุปสรรคในการติดต่อทาง
ไลน์ 
3) ประเมินจากผลงานแปล
เร่ืองตัวเลชที่เกี่ยวกับการ
ค านวณ 
4) ประเมินจากงานที่ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

8, 9, 13, 
14 และ 

15 

5% 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์

ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 
 
 

- ปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจง 
ค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย แนว 
การสอน ขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมทั้ง 
กระบวนการวัดผลประเมินผล  
- บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
1.1 ความรู้พื้นฐานทางด้าน 
โครงสร้างของภาษาอังกฤษ 
 1.1.1 ประเภทของค า 

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดวิชา 1553227 การแปลทาง
ธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) เช่น จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง
เรียน จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ของรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล รวมทั้งทรัพยากร
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของบทเรียน
ที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกบัความรู้พื้นฐานทางด้าน
โครงสร้างของภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ประเภทของค า  
3. อาจารย์เร่ิมบทเรียนโดยตั้งค าถามใหน้ักศึกษาตอบว่า
การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการแปลจาก

1. รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
3.PowerPoint 
Slides 

1. สังเกตจากการ
ตอบค าถามในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจาก
ความถูกต้องในการ
ท าแบบฝึกแปล 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไรคืออะไร และสุ่มเรียกนกัศึกษาตอบ  
4. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัประเภทของค าใน
ภาษาอังกฤษพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์ 
5. อาจารย์สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 

2 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 1  ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 (ตอนที่ 2) 
1.1 ความรู้พื้นฐานทางด้าน 
โครงสร้างของภาษาอังกฤษ 
     1.1.2 วลีและอนุประโยค 
     1.1.3  ประโยคและส่วน 
ต่าง ๆ ของประโยค 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่1  ความรูพ้ื้นฐานในการแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วลีและ
อนุประโยค รวมทั้งประโยคและส่วนต่าง ๆ ของประโยค 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัลักษณะของวลีและอนุประโยค
ในภาษาอังกฤษพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์จากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคนฝึกหาวลี
และอนุประโยคจากหนังสือพิมพภ์าษาองักฤษที่เตรียมไว้ 
และอาจารย์ขออาสาสมัครนักศึกษาเพือ่น าเสนอวลีและอนุ
ประโยคที่หาได ้
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัประโยคและส่วนต่าง ๆ ของ
ประโยคพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์
พอยท์ จากนั้นอาจารยจ์ัดกิจกรรมแบบ active learning
ให้นักศึกษาจบัคู่ฝึกวิเคราะหป์ระโยคและส่วนต่าง ๆ ของ
ประโยคจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทีเ่ตรียมไว้ และ
อาจารย์ขออาสาสมัครนักศึกษาเพื่อน าเสนอประโยคและ
ส่วนต่าง ๆ ของประโยคที่หาได้ 
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
2. ประเมินจาก
ความถูกต้องในการ
น าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

3 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
(ตอนที่ 3) 
2.1 ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ 
ประโยคและการแปล 
     2.1.1 การวิเคราะห์และการ 
แปลภาคประธาน 
    2.1.2 การวิเคราะหแ์ละการ 
แปลภาคแสดงหรือกรยิา 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่1 ความรูพ้ื้นฐานในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์
การแปลภาคประธาน และการวิเคราะหแ์ละการแปลภาค
แสดงหรือกริยา 
2. อาจารย์บรรยายหวัข้อ การวิเคราะหก์ารแปลภาค
ประธาน และการวิเคราะหแ์ละการแปลภาคแสดงหรือ
กริยาพร้อมยกตวัอย่างประกอบ โดยใชส้ื่อพาวเวอร์พอยท์ 
หลังจากนั้นอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในกรณี
ที่มีข้อสงสัยในเนื้อหาที่สอน จากนั้นอาจารย์มอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแปลภาค
ประธาน และภาคแสดงหรือกริยา จากนั้นเฉลยค าตอบ
ร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานคู่ โดยให้ไป
หาตัวอย่างประโยคที่ปรากฏในเอกสารทางธุรกิจ 5 
ประโยค  เช่น โฆษณา บทความ ขา่วธุรกิจ น ามาวิเคราะห์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
2. ประเมินจาก
แบบฝึกแปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และแปลภาคประธานและภาคแสดงหรอืกริยา  
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 

4 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
(ตอนที่ 4) 
2.1 ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ 
ประโยคและการแปล 
    2.1.3  การวิเคราะห์และการ 
แปลโครงสร้างประโยคกรรมวาจก 
 (passive voice) 
    2.1.4 การวิเคราะหแ์ละการ 
แปลประโยคที่ใช้กรยิาแสดง 
ความรู้สึก (verbs of feeling)  
    2.1.5 การวิเคราะหแ์ละการ 
แปลเครื่องหมายวรรคตอน  
(punctuations) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่1 ความรู้พืน้ฐานในการแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนใน 3 หัวขอ้ 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และการแปลโครงสร้างประโยค
กรรมวาจก (passive voice) 2) การวิเคราะห์และการ
แปลประโยคที่ใช้กรยิาแสดงความรู้สึก (verbs of feeling) 
และ 3) การวิเคราะหแ์ละการแปลเครื่องหมายวรรคตอน 
(punctuations) 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคกรรมวาจก
และการวิเคราะห์ประโยค รวมทั้งหลักการแปลประโยค
กรรมวาจก พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์
พอยท ์จากนั้นอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดการแปลประโยคโครงสร้างกรรมวาจก จากนั้น
เฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท ์
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบั การวิเคราะห์และการแปล
ประโยคที่ใช้กริยาแสดงความรู้สึก และการวิเคราะหแ์ละ
การแปลเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์หลังจากนั้นอาจารย์เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสอบถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และ
มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดการแปลประโยคที่ใช้
กริยาแสดงความรู้สึก และเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้น
เฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. สังเกตจากากร
ตอบค าถามในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจาก
แบบฝึกแปล 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

5 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
(ตอนที่ 5) 
3.1 ความรู้พื้นฐานทางด้าน 
ความหมายของภาษาอังกฤษ 
    3.1.1 ค าที่มีหลายความหมาย 
    3.1.2  ค าหรือกลุ่มค าที่ม ี
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่1 ความรูพ้ื้นฐานในการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานทางด้านความหมายของภาษาองักฤษ 2 หวัข้อ 
ได้แก่ 1) ค าที่มีหลายความหมาย และ 2) ค าหรือกลุ่มค าที่
มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
2. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถามว่า นกัศึกษารู้จกั
ค าในภาษาอังกฤษค าใดบ้างที่มีมากกว่าหนึ่งความหมาย 
จากนั้นสุ่มเรียกให้นกัศึกษาตอบ 
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัค าที่มีหลายความหมายใน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีตัวก าหนดความหมายในการแปล 2 
ประเภท ได้แก่ โครงสร้างไวยากรณ์และบริบท พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท์ 
4. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดการแปล
ค าที่มีหลายความหมาย จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกัน โดย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. สังเกตจากากร
ตอบค าถามในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจาก
แบบฝึกแปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
5. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัค าหรือกลุ่มค าที่มีความหมาย
เชิงเปรียบเทียบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์ 
6. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดการแปล
ค าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ จากนั้นเฉลยค าตอบ
ร่วมกัน โดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท์ 
7. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 

6 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
2.1 ความรู้พื้นฐานทางด้าน 
โครงสร้างของภาษาไทย 
     2.1.1 โครงสร้างประโยคใน 
ภาษาไทย 
    2.1.2 ชนิดของประโยคใน 
ภาษาไทย 
    2.1.3 สรุปลักษณะโครงสร้าง 
ของประโยคสามัญซ่ึงเป็นประโยค 
เร่ิม และประกอบด้วยสว่นมูลฐาน 
ล้วนๆ    
   2.1.4 ลักษณะโครงสร้างของ 
ประโยคไม่เร่ิม 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่2 ความรูพ้ื้นฐานในการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษายังคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน 4 
หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างประโยคในภาษาไทย 2) ชนิด
ของประโยคในภาษาไทย 3) สรุปลักษณะโครงสร้างของ
ประโยคสามัญซ่ึงเป็นประโยคเร่ิม และประกอบดว้ยส่วน
มูลฐานล้วนๆ และ 4) ลักษณะโครงสร้างของประโยคไม่
เร่ิม 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคในภาษาไทย
และชนิดของประโยคในภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ หลังจากนั้นอาจารย์
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัลักษณะโครงสร้างของประโยค
สามัญซ่ึงเป็นประโยคเร่ิม และประกอบด้วยส่วนมูลฐาน
ล้วน ๆ  และลักษณะโครงสร้างของประโยคไม่เร่ิม พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท์ หลังจากนั้น
อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในประเด็นที่ยังไม่
เข้าใจ  
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกหัด
แปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

7 
(3 ชม.) 

 
 
 

  บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
(ตอนที่ 2) 
2.1 ความรู้พื้นฐานทางด้าน 
โครงสร้างของภาษาไทย 
     2.1.5 โครงสร้างไวยากรณ์ใน 
ภาษาไทย 
2.2 โครงสร้างอื่น ๆ ในภาษาไทย 
     2.2.1 การใช้เครื่องหมายวรรค 
ตอน 
    2.2.2 ความที่ละไว้  

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่2 ความรู้พืน้ฐานในการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทย และโครงสร้างอื่น ๆ ใน
ภาษาไทยใน 2 หวัข้อ ได้แก่ 1) การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และ 2) ความที่ละไว ้
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทย 
และโครงสร้างอื่น ๆ ในภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาจับคู่ท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคที่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และความที่ละไว้ 
คือ ประโยคที่มกีารละประธาน ละกรรม และละบพุบท 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกหัด
แปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



10 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

หลังจากนั้น อาจารย์และนกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย และ
เฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
5. อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกบั Translation Project และ
มอบหมายงานกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ให้นักศึกษาเลือกแปล
จดหมายทางธุรกิจ 1 ฉบบั และน าเสนอเนื้อหาและเทคนิคที่
ใช้ในการแปลหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 15 

8 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
(ตอนที่ 3) 
2.2 โครงสร้างอื่น ๆ ในภาษาไทย 
     2.2.3 การใช้ค ากรยิา ได้แก่     
            การใช้ค ากริยาในกาล  
ต่าง ๆ  
            การใช้ค ากริยาให ้
สัมพันธ์กับประธาน 
            การสับต าแหน่งของ 
 ประธานและกรยิาชว่ย 
            การแปลค ากรยิาใน 
โครงสร้างประโยคกรรมวาจก  
            การแปลค ากรยิาที่แสดง 
ความรู้สึก 
           การใช้ค ากรยิาในประโยค 
เง่ือนไข 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่2 ความรู้พืน้ฐานในการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้
ค ากริยา ได้แก่ การใช้ค ากริยาในกาลตา่ง ๆ การใช้ค ากรยิา
ให้สัมพันธ์กับประธาน การสับต าแหน่งของประธานและ
กริยาชว่ย การแปลค ากริยาในโครงสร้างประโยคกรรม
วาจก การแปลค ากรยิาที่แสดงความรู้สึก และการใช้
ค ากริยาในประโยคเง่ือนไข 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบั การใช้ค ากริยาในรูปแบบต่าง ๆ 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาจับคู่เพื่อท าแบบฝึกหัดการ
แปลประโยคที่มีรูปแบบการใช้ค ากริยาแบบต่าง ๆ  จากนั้น
อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้น าเสนอผลงาน อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือ
พาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
5. อาจารย์มอบหมายงานคู่ให้นกัศึกษาท าแบบฝึกแปล
ประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้กาล 
(Tense) ให้ถูกต้อง และส่งในสัปดาห์ถดัไป 
ใบงาน 
1. การแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใชก้าล 
(Tense) ที่เหมาะสม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 
4. แบบทดสอบ 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
2. ประเมินจากใบ
งาน การแปล
ประโยคภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ
โดยใช้กาล 
(Tense) ที่
เหมาะสม (10%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

9 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
(ตอนที่ 4) 
2.3 ความแตกต่างในการใช้ค า 
ประเภทอื่นๆ 
     2.3.1 การใช้ค าขยาย 
     2.3.2 การใช้ค าน าหน้าค านาม 
     2.3.3 การใช้ค าสรรพนาม 
     2.3.4 การใช้ค าสรรพนามซ้อน 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่2 ความรู้พืน้ฐานในการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างในการใช้ค าประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ค าขยาย 
การใช้ค าน าหนา้ค านาม และการใช้ค าสรรพนามซ้อน 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัการใช้ค าประเภทอื่น ๆ ได้แก่ 
การใช้ค าขยาย การใช้ค าน าหน้าค านาม และการใช้ค าสรรพ
นามซ้อน พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์
พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคที่มีการใช้ค าประเภทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว ้จากนั้น

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
2. ประเมินจากใบ
งาน การแปลสรรพ
นามในประโยค
ภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
(10%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้น าเสนอผลงาน อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือ
พาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
5. อาจารย์มอบหมายงานคู่ให้นกัศึกษาท าแบบฝึกแปล 
สรรพนามในประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และส่งใน
สัปดาห์ถัดไป 
ใบงาน 
1. การแปลสรรพนามในประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

10 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 (ตอนที่ 5) 
2.4 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ 
มีผลต่อการแปล 
     2.4.1 สุภาษิตค าพังเพย 
     2.4.2 วัฒนธรรมในการทกัทาย 
     2.4.3 ค าน าหนา้นาม 
     2.4.4 การใช้ค าลงท้ายในการ 
สนทนา 
    2.4.5 การใช้ค าอุทาน 
   2.4.6 การใช้ค าเลียนเสียง 
   2.4.7 การตอบรับหรือปฏิเสธ 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่2 ความรู้พืน้ฐานในการแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการแปล ในเร่ืองของ
สุภาษิตค าพังเพย วัฒนธรรมในการทักทาย ค าน าหน้านาม 
การใช้ค าลงท้ายในการสนทนา การใช้ค าอุทาน การใช้ค า
เลียนเสียง และ การตอบรับหรือปฏิเสธ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
2. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคที่มีสุภาษิต และค าพังเพยภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย จากนั้นอาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้น าเสนอ
ผลงาน อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันอภปิราย และเฉลย
ค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน  

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

11 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 3 ปัญหาที่เกิดจากการ 
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
3.1 ปัญหาทั่วไปที่เกิดจากการแปล 
 3.1.1 ภาษาไม่ครบความ 
 3.1.2 ความไม่สมเหตุสมผล 
 3.1.3 การแปลโดยลากความหมาย 
เข้าหาความคิดของผู้แปล 
 3.1.4 การแปลผิด 
 3.1.5 การแปลเกิน 
 3.1.6 การแปลขาด 
 3.1.7 การเลือกใช้ค าไม่เหมาะสม 
3.2 วิธีแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการแปล 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่3 ปัญหาที่เกิดจากการแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่เกิดจากการแปล ได้แก่ 
ภาษาไม่ครบความ ความไม่สมเหตุสมผล การแปลโดยลาก
ความหมายเข้าหาความคิดของผู้แปล การแปลผิด การ
แปลเกิน การแปลขาด และการเลือกใชค้ าไม่เหมาะสม  
รวมทั้งวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการแปล พร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
2. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาจับคู่ท าแบบฝึกหัด
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลจากประโยคที่ก าหนดให้ 
จากนั้นอาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้น าเสนอผลงาน อาจารย์
และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และเฉลยค าตอบร่วมกันโดย
ใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



12 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

12 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 3 ปัญหาที่เกิดจากการ 
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
สั่งซ้ือ (ตอนที่ 2) 
3.3 ปัญหาที่เกิดจากการแปลจาก 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 3.3.1 เครื่องหมายวรรคตอน 
 3.3.2 ค าน าหน้านาม 
 3.3.3 ค านาม 
 3.3.4 ค าสรรพนาม 
 3.3.5 ค ากริยา 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่3 ปัญหาที่เกิดจากการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้วา่ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกบัปัญหาที่เกดิจากการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก ่เครื่องหมายวรรคตอน 
ค าน าหน้านาม ค านาม ค าสรรพนาม และค ากริยา 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัปัญหาที่เกิดจากการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก ่เครื่องหมายวรรคตอน 
ค าน าหน้านาม ค านาม ค าสรรพนาม และค ากริยา พร้อยก
ตัวอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัด หา
ค าน าหน้านาม และสรรพนามในข้อความสั้น ๆ และแปล
เป็นภาษาไทย  รวมทั้งแบบฝึกหัดแปลประโยคในกาลตา่ง ๆ 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นอาจารย์สุ่มเรียก
นักศึกษาให้น าเสนอผลงาน อาจารยแ์ละนักศึกษารว่มกัน
อภิปราย และเฉลยค าตอบรว่มกันโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
  

ผศ.สุดารัตน์ 

13 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 3 ปัญหาที่เกิดจากการ 
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
(ตอนที่ 3) 
3.4 ปัญหาที่เกิดจากการแปลจาก 
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 3.4.1 การแปลประโยคที่เป็น 
เง่ือนไข 
 3.4.2 การแปลประโยคที่ต้องใช้ 
 adjective รูป –ing และ –ed ใน 
ภาษาอังกฤษ 
 3.4.3 การแปลที่เกิดจากมุมมองที ่
แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
 3.4.4 ปัญหาจากการเลือกใช้ค าผิด 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้ยัง
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่3 ปัญหาที่เกิดจากการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้วา่ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกบัปัญหาที่เกดิจากการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก ่การแปลประโยคที่เป็น
เง่ือนไข การแปลประโยคที่ต้องใช้ adjective รูป –ing 
และ –ed ในภาษาอังกฤษ การแปลที่เกดิจากมุมมองที่
แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ปัญหาจากการเลือกใช้ค าผิด 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัปัญหาที่เกิดจากการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก ่การแปลประโยคที่เป็น
เง่ือนไข การแปลประโยคที่ต้องใช้ adjective รูป –ing 
และ –ed ในภาษาอังกฤษ การแปลที่เกดิจากมุมมองที่
แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ปัญหาจากการเลือกใช้ค าผิด พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดแปล
ประโยคที่ให้มาเป็นภาษาอังกฤษ จากนัน้อาจารย์สุ่มเรียก
นักศึกษาให้น าเสนอผลงาน อาจารยแ์ละนักศึกษารว่มกัน
อภิปราย และเฉลยค าตอบรว่มกันโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
5. อาจารย์มอบหมายงานกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ให้นักศึกษา
แปลแผ่นพับประชาสัมพันธจ์ากภาษาไทยเป็น

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
2. ประเมินจากใบ
งาน คือ การ
แปลแแผ่นพับ
ประชาสัมพันธจ์าก
ภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
(10%) 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ภาษาอังกฤษและส่งในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการ
สอน 
ใบงาน 
1. การแปลแแผ่นพับประชาสัมพันธจ์ากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

14 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 4 การแปลด้านธุรกิจ 
4.1 การใช้ภาษาทางธุรกจิ 
 4.1.1 การเขียนสะกดค า 
 4.1.2 การใช้ค า 
 4.1.3 การใช้ประโยค 
4.2 ความหมายและประเภทของ 
เอกสารทางธุรกิจ 
 4.2.1 การแปลแผนการเดินทาง 
 4.2.2 การแปลแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ ์
 4.3.3 การแปลสูตรอาหารและ 
วิธีการท า 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่4  การแปลดา้นธุรกิจ โดยระบุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นกัศึกษาจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัการแปลด้านธุรกิจใน 2 หัวขอ้ใหญ่ ได้แก่ 1) การ
ใช้ภาษาทางธุรกิจ และ 2) ความหมายและประเภทของ
เอกสารทางธุรกิจ  ได้แก ่การแปลแผนการเดินทาง การ
แปลแผ่นพับประชาสัมพันธ ์และการแปลสูตรอาหารและ
วิธีการท า 
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบัการแปลด้านธุรกิจ ได้แก่ การ
ใช้ภาษาทางธุรกิจ และความหมายและประเภทของ
เอกสารทางธุรกิจ  ได้แก ่การแปลแผนการเดินทาง การ
แปลแผ่นพับประชาสัมพันธ ์และการแปลสูตรอาหารและ
วิธีการท า พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์
พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดแปล
แผนการเดินทาง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และสูตรอาหาร
และวิธกีารท า จากนั้นอาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาให้น าเสนอ
ผลงาน หลังจากนั้นอาจารย์และนกัศึกษาร่วมกันอภิปราย 
และเฉลยค าตอบรว่มกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
5. อาจารย์มอบหมายในนกัศึกษาท างานคู่ แปลแผนการ
เดินทางจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ใบงาน 
1. การแปลแผนการเดินทางจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
2. ประเมินจากใบ
งาน คือ การแปล
แผนการเดินทาง
จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
(10%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

15 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 5 การใช้พจนานกุรม  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และเว็บไซต์ 
ในการแปล 
5.1 การใช้พจนานกุรมในการแปล 
5.2 การแปลภาษาดว้ยเครื่อง การ 
แปลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
และเว็บไซต์ 
5.3 ข้อจ ากัดของการแปลภาษา 
ด้วยเครื่องและโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้เป็น
การเรียนเน้ือหาในบทที ่5 การใช้พจนานุกรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในการแปล โดยระบุจุดประสงค์
การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้วา่ นกัศึกษาจะได้เรียนรู้ 3 หัวขอ้ 
ได้แก่ 1) การใช้พจนานกุรมในการแปล 2) การแปลภาษา
ด้วยเครื่อง การแปลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เว็บไซต์ และ 3) ข้อจ ากัดของการแปลภาษาด้วยเครื่อง
และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกบั การใช้พจนานุกรมในการแปล 
การแปลภาษาดว้ยเครื่อง การแปลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ และข้อจ ากัดของการแปลภาษา
ด้วยเครื่องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอยา่ง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาทดลองเข้าเว็บไซต ์ที่

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกแปล 

1. ประเมินจากการ
ตอบค าถาม และ
การท าแบบฝึกแปล 
2. ประเมินจาก
ผลงานและการน า
น าเสนอผลงาน 
โดยใช ้rubric ใน
การประเมิน 
(20%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

แนะน าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อลองหาความหมายของ
ค าศัพท์ 
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันอภิปรายถึงข้อจ ากัดในการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแปล และร่วมกันหา
วิธีแก้ไข 
5. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ เป็น
ค าถามทบทวน หลังจากนั้นอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายค าตอบที่ได้  
6. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ าสัปดาห์ 
และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝกึหดัทบทวน 
7.อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
Translation Project และร่วมกันอภิปรายในเรื่องเนื้อหา 
และเทคนิคการแปล  
โครงงาน 
1. โครงงาน Translation Project แปลจดหมายธุรกิจ 1 
ฉบับ และน าเสนอเทคนิคที่ใช้ในการแปล 

16 สอบปลายภาค (30%) 

 

5.2 การวัดและการประเมินผล 
     1) การวัดผล :   
  - การแปลตามกาล (Tense)  ร้อยละ 10 
  - การแปลสรรพนาม   ร้อยละ 10 
  - การแปลแผนการเดินทาง  ร้อยละ 10 
  - การแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 10 
  - Translation Project   ร้อยละ 20 
  - จิตพิสัย (ท้ังภาคการศึกษา)  ร้อยละ 10  
  - สอบปลายภาค    ร้อยละ 30 
 

         2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89  B+ 
75-84 B 
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ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
70-74  C+ 
60-69 C 
55-59  D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค. (2559). การแปลทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ). กรุงเทพฯ: โครงการสวนดุสิต

กราฟฟิคไซท์. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
จันทร์ทรงกลด คชเสนี. (2556). เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ต าราและ

เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เตือนจิตต์ จิตต์อารี. (2553). แปลให้เป็นแล้วเก่ง = Be a translator and conquer the world 

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง. 
นรินทร์ทิพย์ ทองศรี. (2555). หน่วยที่ 3 การแปลภาษาด้วยเครื่อง. ใน  
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะการ 
          แปลภาษาอังกฤษ = Translation skills in English หน่วยท่ี 1 -7 (หน้า 3-1 – 3-51).  
         นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นเรศ สุรสิทธิ์. (2548). การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว. กรุงเทพฯ: พี.เอส.เพรส. 
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2556). การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย = Analysis of Thai 

Structure (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
เบญจมาศ  บัวกันต์. (2551). การแปล 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
พัชรี โภคาสัมฤทธิ์. (2549). การแปลอังกฤษเป็นไทย: ทฤษฎีและเทคนิค. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์. 
_______. (2553). การวิเคราะห์การแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย.  
          กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
ระพิณ ทรัพย์เอนก. (2556). หน่วยที่ 11 การแปลด้านธุรกิจ. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะการแปลภาษาอังกฤษ = Translation 
skills in English หน่วยที ่8 - 15 (หน้า 11-1 – 11-56). นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สมศีล ฌานวังศะ. (2553). ธรรมะวิพากย์ ภาค 4 การแปลเชิงวิชาการ: ปุจฉา-วิสัชนา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  
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สุพรรณ ปิ่นมณี. (2554). การแปลข้ันสูง = Advanced translation (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:  
แอคทีฟ พริ้นท์. 

_______. (2555). แปลผิด แปลถูก: คัมภีร์การแปลยุคใหม่ = Translation: from wrong to 
right. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส. 

 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ล าดวน จาดใจดี. (2549). Modern business correspondence = การโต้ตอบทางธุรกิจ  
  แนวใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์. 
   ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. (2557). เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย. 
  สุพรรณ ปิ่นมณี. (2555). แปลผิด แปลถูก: คัมภีร์การแปลยุคใหม่ = Translation: from   
  wrong to right. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส. 

               
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  

2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ  2) ข้อจ ากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
ผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งสะท้อนกลับสู่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอน 

2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
 2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ 
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 3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

คะแนนสอบ งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การน าเสนอ
ผลงานด้วยทักษะ
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม √  √ √ 
ความรู้  √ √ √ 
ทักษะทางปัญญา  √ √ √ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

√  √ √ 

ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ √ 

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา 


