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การสนับสนนุบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

1.  วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มความประสิทธิภาพในการ

จัดการเอกสาร และ Content ของหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
2.  ขอบเขต 
 การสนับสนุนบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในที่นี้มีครอบคลุมเฉพาะการแปลภาษา ทั้งการแปลชิ้นงานจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย การแปลเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม 
และ Content บนสื่อต่าง ๆ ซึ่ งเป็นการดำเนินการภายในหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
กรุงเทพมหานคร 
 
3.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง / คำจำกัดความ 

การแปล   หมายถึง  การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีก 
                                                  ภาษาหนึ่ง  ใหม้ีความหมายเท่าเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด 

        (ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 
 

หน่วยงาน  หมายถึง         หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์กรุงเทพมหานคร 
 
คู่มือ   หมายถึง         คู่มือต่าง ๆ ทีม่ีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

          แบบฟอร์ม  หมายถึง         แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น     
                                                            แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ 
 

สื่อ   หมายถึง         ช่องทางการสื่อสาร หรือตัวกลางที่จะนำข้อมูลข่าวสาร  
ส่งไปยังผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ ์           
สื่อออนไลน์ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ 

 
          คอนเทนท์ (Content) หมายถึง         สารที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารในรปูแบบต่าง ๆ  
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ผู้แปล หมายถึง  บุคลากรหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์  

  กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
  ให้บริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 
ต้นฉบับ หมายถึง  งานเขียน ข่าว บทความ เนื้อความที่เปน็ลายลักษณ์อักษร หรือ

  ชิ้นงานพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลความหมายได้ 
 
ผู้รับบริการ หมายถึง  ต้นเรื่องผู้ประสงค์ให้แปลชิ้นงาน 
 
หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง  หัวหน้าหนว่ยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

  กรุงเทพมหานคร 
 
4.  ผู้ปฏิบัต ิ

ผู้ปฏิบัติงานหลัก : นางสาวศรัณญา  สุดสนอง 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์กรุงเทพมหานคร 
   
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง : บุคลากร หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์กรุงเทพมหานคร 
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5. แผนผัง 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ การแปลภาษา 
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ แปลภาษาชิ้นงานตามที่ไดร้ับมอบหมายแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 
ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

  
 
 
 

  

1.  
 
 
 

  ผู้แปลได้รับ
มอบหมายงานจาก
หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 

ต้นฉบับ ผู้แปล 

2.  
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับ
ความยาว
ของเนื้อหา
ต้นฉบับ 

ผู้แปลพิจารณา 
เนื้อหาต้นฉบับใน
ภาพรวม โดยดู
ประเภท ความยาว
ความครบถ้วนของ
เนื้อหา  
 

ต้นฉบับ ผู้แปล 

3. 
 

 20 นาที ประสานงานกับ
ผู้รับบริการ เพื่อรับ 
ทราบความต้องการ 
พร้อมท้ังแจ้งกำหนด 
การแล้วเสร็จ
โดยประมาณ 

ต้นฉบับ ผู้แปล 

 
 
 
 
 
 

     

เริ่มต้น 

พิจารณาเนื้อหา
ต้นฉบับ 

 

 

รับมอบหมายงาน 

A 

 

 

ประสานผู้รับบริการ 
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4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหา
ต้นฉบับ 

ดำเนินการแปลให้มี
เนื้อหาและรูปแบบ
ตรงกับต้นฉบับ 
เพื่อให้สื่อความหมาย
ได้ตรงกันทั้งสอง
ภาษา 

ต้นฉบับ ผู้แปล 

5.  ขึ้นอยู่กบั
ปริมาณ
เนื้อหา 

ตรวจสอบสอบความ
ถูกต้องของคำศัพท์
และไวยากรณ์โดยใช้
เครื่องมือช่วยแปล  
 
 

ผลงานการแปล 
 
 
 
 
 

ผู้แปล 

6.  20 นาที แจ้งให้หัวหน้า
หน่วยงานรับทราบ
เมื่อดำเนินการแปล
ชิ้นงานแล้วเสร็จ 
 
 

- ผู้แปล 

7.   20 นาที นำส่งผลงานการแปล
ให้ผู้รับบริการ 
 
 
 

ผลงานการแปล ผู้แปล 

      

 
 

ทำความเข้าใจเนื้อหา 
และดำเนินการแปล 

A 

จบ 

 

 

แจ้งผลดำเนินการต่อ 
หัวหนา้หนว่ยงาน 

 

 

ส่งผลงานการแปล 

 

ตรวจทานความถูกต้องของ
คำศัพท์และไวยากรณ ์
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานแปล เป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนการให้บริการโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ของหน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานแปลเอกสารทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่น การแปลแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของหน่วยงาน, คอนเทนท์บนเว็บไซต์ และ
ชิ้นงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อแนวทางของมหาวิทยาลัยใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
           6.1 เมื่อได้รับมอบหมายงานแปล ซึ่งอาจเป็นการมอบหมายโดยหัวหน้าหน่วยงาน เช่น การแปลเอกสาร 
แบบฟอร์มการให้บริการของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานร่วมระหว่างผู้แปลกับบุคลากรหน่วยประสานงานฯ เช่น 
การแปลข่าว บทความ หรือ Content ต่าง ๆ สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้แปลจะพิจารณาเนื้อหาต้นฉบับใน
ภาพรวม โดยพิจารณาว่าเป็นชิ้นงานประเภทใด ความยาว ความครบถ้วนของเนื้อหา เพื่อวางแผนการแปลชิ้นงาน
นั้น ๆ 
 6.2 ประสานผู้รับบริการ เพื่อรับทราบความต้องการ โดยเฉพาะรูปแบบงานแปลที่ต้องการ เช่น การแปล
ข่าวและพาดหัวข่าว การแปลประโยคบรรยายภาพ การแปลข้อมูลในตาราง ซึ่งผู้รับบริการอาจต้องการทราบคำแปล
และประสงค์รับส่งข้อมูลงานแปลอย่างไม่เป็นทางการ หรืออาจต้องการเป็นไฟล์เอกสาร เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตรง
ตามความต้องการ 
 6.3 ทำความเข้าใจเนื้อหาและดำเนินการแปล โดยมกีระบวนการ/ขั้นตอนการแปล (Steps in Translation) 
อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828 เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ตรงกับความ
ต้องการ การแปลควรดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) กำหนดวิธีการแปล เมื่อได้งานที่จะแปล ให้กำหนดวิธีการแปลที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้นให้มาก
ที่สุด ถ้าวิธีการแปลไม่เหมาะสมกับงาน อาจได้ผลงานไม่ดี หรือไม่ตรงกับความต้องการ 

(2) ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐาน การถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐานจะทำให้แปลง่ายและเข้าใจง่าย 
โดยผู้แปลต้องทำความเข้าใจต้นฉบับเป็นอย่างดี สามารถแยกออกเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ 

(3) เรียบเรียงประโยคใหม่ เมื่อได้ประโยคพื้นฐานแล้ว ก็ดัดแปลง/ ตัด/ ต่อเติม เพื่อให้ได้ประโยคที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ภาษาที่สละสลวย เหมาะสมกับประเภทของงาน 

            (4) ปรับปรุงแก้ไข สำรวจผลงานอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจนกว่าจะพอใจ 
6.4 หลังจากแปลชิ้นงานแล้วเสร็จ จะต้องทำการตรวจสอบสอบความถูกต้องของคำศัพท์และไวยากรณ์

อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล ซึ่งปัจจุบันได้มีเว็บไซตเ์ครือ่งมือช่วยแปลให้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก   
6.5 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เรียนแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ  
6.6 นำส่งผลงานการแปลให้ผู้รับบริการ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 

 

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828
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 หลักการแปลและลักษณะของภาษาที่ดีในงานแปล 
      การแปลให้ได้ทั้งความถูกต้องและสำนวนที่ไพเราะ อาจยึดหลักการแปลง่าย ๆ 4 ประการ ดังนี้ 
          1. มีความชัดเจน คือ เป็นภาษาที่มีลักษณะกระชับ ไม่ใช้คำที่ไม่จำเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้น ๆ 
หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน มีการใช้ข้อความที่ถ่ายทอดความคิดได้แจ่มแจ้งเช่น ประโยคเดียวแสดง
ความคิดเดียว ไม่กำกวม หรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม 
           2. ใช้ภาษาได้เหมาะสม โดยผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น 
การแปลนวนิยายอาจใช้สำนวนให้เกิดภาพพจน์ การแปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ และ
ลีลาการเขียนที่สั้น ๆ ไม่ใช้คำหรูหรา หรือสำนวนอ้อมค้อม 
           3. ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและตรงตามต้นฉบับ 

4. มีความสมเหตุสมผล ซึ่งในแต่ละภาษามีความสมเหตุสมผลต่างกัน ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในการแปลต้องมี
ความสมเหตุสมผลเท่า ๆ กับภาษาต้นฉบับด้วย 
 
 เครื่องมือช่วยแปล 

การแปลทุกครั้งผู้แปลต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยแปลเนื่องจากต้องการเช็คความถูกต้ องคำศัพท์ และ
ไวยากรณ์ทุกครั้ง ทั้งนี้อุปกรณ์ช่วยแปล เว็บไซต ์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ช่วย เราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของศัพท์ การแปลประโยคสั้น ๆ สามารถ่ายทอดได้ดี ระดับประโยคที่ซับซ้อน สำนวนภาษา หรือ
อารมณ์ วัฒนธรรม ที่แทรกอยู่ในตัวภาษา เวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ในเรื่องน้ีได ้ 
ดังนั้น จึงไดร้วบรวมเวบ็ไซต์ที่สามารถช่วยตรวจทานไวยากรณ์และคำศัพท์ไว ้ดังนี้ 
 

เว็บไซตท์ี่ใชต้รวจทานไวยากรณ์ 
www.onlinecorrection.com 
www.reverso.net 
www.proofread.grammarbase.com 
www.grammarly.com 
www.hemingwayapp.com 

 
เว็บไซต์ดิกชั่นนารีออนไลน์ เพื่อใช้ตรวจทานคำศัพท ์
https://dict.longdo.com/ 
https://dictionary.cambridge.org/ 
https://www.lexico.com/ 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

http://www.onlinecorrection.com/
http://www.reverso.net/
http://www.proofread.grammarbase.com/
http://www.grammarly.com/
http://www.hemingwayapp.com/
https://dict.longdo.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.lexico.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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ตัวอย่างการแปลแบบฟอร์มการให้บริการ 

(ต้นฉบับแบบฟอร์มภาษาไทย) 
 

 

 
 



8 
คู่มือการปฏิบตัิงานสารบรรณและอำนวยการ 
เรื่อง การสนบัสนนุบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ฉบับปรบัปรุงวันที ่12 สิงหาคม 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 
 

 
ตัวอย่างการแปลแบบฟอร์มการให้บริการ 

(ผลงานแปลแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ) 
 
 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตังิานสารบรรณและอำนวยการ 
เรื่อง การสนบัสนนุบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
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หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ฉบับปรบัปรุงวันที ่12 สิงหาคม 2564 
 

 

ตัวอย่างการแปล Content เว็บไซต์หน่วยประสานงานฯ 
(ต้นฉบับ Content ภาษาไทย) 
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คู่มือการปฏิบตัิงานสารบรรณและอำนวยการ 
เรื่อง การสนบัสนนุบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ฉบับปรบัปรุงวันที ่12 สิงหาคม 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 
 

 

ตัวอย่างการแปล Content เว็บไซต์หน่วยประสานงานฯ 
(ผลงานแปล Content ภาษาอังกฤษ) 

 
เวบ็ไซต์หน่วยประสานงานฯ (ภาษาอังกฤษ) https://bkk.wu.ac.th/?page_id=16572&lang=en 

https://bkk.wu.ac.th/?page_id=16572&lang=en

