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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะศึกษาศาสตร์/มมร. วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง/การสอนภาษาองักฤษ 

หมวดท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
--- ED1111   การแปลสารคดีและบนัเทิงคดี Translation of Non-fiction and Fiction 

2. จ านวนหน่วยกิต 
       3 หน่วยกิต (3-0-6) 
--- ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศ์ิริ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

       ภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน 

       ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั 

       ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง    

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

     31 พฤษภาคม 2557 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัสารคดีและบนัเทิงคดี 

1.2 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์งานท่ีส าคญัแต่ละจุด บทละคร   เร่ืองสั้น บทภาพยนตร์ บท
ละคร นิทาน เทพนิยาย      นวนิยายและร้อยแกว้  
2.  วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ สารคดีและบนัเทิงคดี  
2.2 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์งานท่ีส าคญัของ ข่าว บทละคร เร่ืองสั้น  นวนิยาย นิทาน 
ร้อยแกว้ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 
2.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถตอบค าถาม  อภิปรายสรุปสารคดีและบนัเทิงคดีได ้

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
                  การแปลบทความ ข่าว สารคดี บนัเทิงคดี จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดยเนน้การแปลท่ีใช ้ภาษา ค าศพัท ์ส านวน ไดถ้กูตอ้งเหมาะสม

พ้ืนฐานอาศยัหลกัการแปล หลกัการตีความ   การแปลบนัเทิงคดีดว้ยภาษาไพเราะ สละสรวย 

เป็นธรรมชาติ รวมทั้ง รักษาความหมาย รสของความหมายเดิม ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง  

                 Articles, news, non-fictions, fictions translated from English to Thai and Thai to 

English. The translation emphasis on language, vocabulary, idiomatic expressions correctly 

and appropriately. The translation bases on principles of translation and interpretation. Fiction 

translation is rich in language beauty, being the natural including maintaining the meaning and 

flavor of the original, completely and accurately. 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์

จ านวน 16 สปัดาห์ 

สอนเสริม   

นกัศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/การฝึกงาน 

0ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์

จ านวน 16 สปัดาห์ 
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3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็น-------
--- รายบุคคล 
--- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมงโดยอาจารย์--- --- 
--- จะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
----- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผดิชอบในการท างาน 

1.2  วิธีการสอน 
----- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรกเร่ือง-------

------คุณธรรม จริยธรรม 

----- ก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  

----- ใหม้ีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ 

1.3  วิธีการประเมินผล 
----- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 

---- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 

---- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
--- มีความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และน าไปประยกุตใ์ชใ้นสารคดีและบนัเทิงคดี  

2.2  วิธีการสอน 
--- การบรรยาย ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
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--- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการแปลสารคดีและบนัเทิงคดีไทย สารคดีและบนัเทิงคดี

ภาษาองักฤษ 

--- นกัศึกษาไปคน้ควา้เพ่ิมเติมและจดัท าเป็นรายงาน น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
--- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรั้บ--- --

- --มอบหมาย 

--- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
--- ความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสารคดีและบนัเทิงคดีและแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิง-

-- - หลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อ--

- --การอา้งอิง 

3.2 วิธีการสอน 
 --- ฝึกใหว้ิเคราะห์สารคดีและบนัเทิงคดีจากเอกสารต่าง ๆ รวมการคน้ควา้จากฐานขอ้มลู--- --- -

--- เทคโนโลยสีารสนเทศ เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลยั มาให-้-- --- 

--- ขอ้เสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 

3.3  วิธีการประเมินผล 
---  ทดสอบโดยขอ้สอบ และสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 

---  ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอในชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
---  มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนัเป็น-----

- ---หวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 



7 

 

4.2  วิธีการสอน 
--- ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีม 

4.3  วิธีการวดัผลประเมินผล 
--- การวดัผล 

 Midterm  test          30% 
 Final   test         60% 
 Assignment         10% 
  Total                        100% 

--- การประเมินผล 

„ 80 ‟ 100         4.0 
„ 75  ‟  79         3.5 
„ 70  -   74         3.0 
„ 65  -   69         2.5 
„ 60   -  64         2.0 
„ 55   -  59         1.5 
„ 50   -  54         1.0 
„   0  -   49               0.0 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
--- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชห้ลกัสารคดีและบนัเทิงคดี สารคดี--- 

--- และบนัเทิงคดีภาษาองักฤษ  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลย-ี----- 

--- สารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 
---  มีการน าเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือเนน้ใหน้กัศึกษาใช-้-

- --ภาษาท่ีถกูตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 

--- ในการคน้ควา้นั้น ส่วนหน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสารหรือฐานขอ้มลูท่ีเป็น--- --- --- 
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--- ภาษาองักฤษ 

--- ในการเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 

5.3  วิธีการประเมินผล 
---  ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค 

--- ประเมินจาก รายงาน ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

--- ประเมินจากการน าเสนอขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ power point 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ  านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช ้

ผูส้อน 

1 ความหมายความส าคญัการแปลสารคดี

และบนัเทิงคดี 

3 power point 

group discussion 

ประภาส 

2 การแปลข่าว(news) 3 power point  ประภาส 

3 การแปลบทความ(article) 3 power point ประภาส 

4 การแปลนวนิยาย(novel)           3 power point, movie ประภาส 

5 การแปลเร่ืองสั้น(short stories) The Twits 3 power point ประภาส 

6 การแปลบทละคร(play)      3 power point ประภาส 

7 การแปลนิทาน(Tale)              3 power point ประภาส 

8 การแปลเทพนิยาย(Fairy tale) The 

talisman,  The ugly duckling,  Mulan, 

Cinderella 

3 power point ประภาส 
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9 การแปลภาพยนตร์(Movie) 3 power point ประภาส 

10 การแปลสารคดี(nonfiction) 3 power point ประภาส 

11 การแปลนิทานอีสป(Aesop’s fable) 3 power point ประภาส 

12 การแปลต านาน(legend) 3 power point ประภาส 

13 การแปลสุภาษิต 3 power point, movie ประภาส 

14 การแปลค าพงัเพย 3 power point, movie ประภาส 

15 การแปลส านวน 3 power point ประภาส 

16 การแปลค าคม 3 power point, movie ประภาส 

รวม       48 power point ประภาส 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการประเมิน (เช่น 

การเขียนเรียงความ การ

ทดสอบยอ่ย โครงงาน

กลุ่ม การสอบปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมิน 

(สปัดาห์ท่ี) 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน

ผลปลาย

ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  2 3 45  6  7และ 11 8 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 

(3)  รายงานกลุ่ม  12 2 

(4)  สอบปลายภาค  16 60 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 ประภาสลาวณัยศ์ิริ. (255 7). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การแปลสารคดีและบนัเทิง

คดี, เลย:มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั. 

2. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ .2545. ส านวนไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว  

กรมสามญัศึกษา.2547.ประวติัศาสตร์ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:อกัษร

เจริญทศัน์ อจท.จ ากดั  

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ.2524.การเขียน2.ส านกัพิมพ ์อกัษรเจริญทศัน์. กรุงเทพมหานคร. 
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5.  เอกสารและขอ้มลูการเรียนอื่นๆ  

--- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม PowerPoint 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแ้ก่ วิธีการสอน การจดักิจกรรมใน--- -

----และนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการ--

--- เรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการสอนโดย--- 

--- อาจารยใ์นภาควิชา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 ภาควิชาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธแ์ละวิธีการสอนจากผล--- 

--- การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ี--- -

-- -ควร ก  าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธก์ารสอนหรือการวิจยัเพื่อพฒันาการ-

---เรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษา--- -

-- และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน โดย--- 

--- การสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน--- 

---การสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน --- 

---รายวิชาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ูส้อน--- --- --- --

- รับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธก์ารสอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางใน ------

---การปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร--- --- --- 

---พิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควิชา / คณะ เพื่อ--

--- ใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 

 

 


