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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา…..... ENL ๓๔๖๖.......รายวิชา........การแปลทางธุรกิจ.......................... 

สาขาวิชา...ภาษาอังกฤษธุรกิจ....คณะ/วิทยาลัย…มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์...  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา......๑......ปีการศึกษา.…..........๒๕๖๕....................... 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    
รหัสวิชา   ….... ENL ๓๔๖๖................................................. 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ….....การแปลทางธุรกิจ........................................ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ …... Business Translation...................... 
 

๒.  จำนวนหน่วยกิต        …...........๓(๓-๐-๖) หน่วยกติ......................   
     
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       …..........ศิลปศาสตร์บัณฑิต...............   
      ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    …...........วิชาเฉพาะด้าน......................    
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ….....อาจารยจ์ินต์จิรา บุญชูตระกูล.............   
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   ….....อาจารยจ์ินต์จิรา บุญชุตระกูล..............    
                                                      
๕.  สถานที่ตดิต่อ  …...คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.... 
  E – Mail chinchira.bu@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   .....๑/๒๕๖๕........  /  ชั้นปีที่ .....๓...... 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ.....๑๐๐....... คน 

 
๗.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี ….......................ไม่มี....................................... 
 
๘.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ….......................ไม่มี.......................................      
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๙.  สถานที่เรียน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Online  
    teaching via Google Classroom, Google Meet, Moodle, Line group, etc. 
      
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรงุ   วันที่....๑๙.....เดือน......พฤศจิกายน.................พ.ศ. ...๒๕๖๔..... 
     รายละเอียดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแปล ปัญหาการแปล  การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การปรับบทแปล มีพื้นฐานของการแปลเพื่อเป็นนักแปลที่มีคุณภาพ 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรงุรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการแปล  เป็นการบูรณาการการใช้ทักษะและความรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ 
ไวยากรณ์ของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
   Principles of translation; translating business news, articles, contracts, and other documents 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์

พบอาจารย์ประจำวิชา
เพื่อสอนเสริมตาม
ความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏบิัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (๒)  ความซื่อสัตย์ โดยเน้นความเป็นตัวของตนเองในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
 (๓)  มีความเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

  (๔)  มีความขยัน อดทนและหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑ )  ใช้กรณีศกึษาจากประสบการณ์จริง ยกย่องชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม 
(๒)  สร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ ละอายต่อการทุจริตในการสอบ รวมทั้งการคัดลอกงานของผู้อื่น 
(๓)  ฝึกปฏิบัติรับผิดชอบงานกลุ่ม เป็นผู้นำ และสมาชิกในกลุ่ม 
 

๑.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓)  ประเมินจากการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
๒. ความรู ้

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจในหลักภาษา และหลักการสื่อสาร 
  (๒)  มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ 
 (๓)  แปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้
ถูกต้องและสละสลวย 

 
๒.๒   วิธีการสอน 
  (๑)  บรรยายและทดสอบท้ายบทเรียน    
 (๒)  การฝึกแปล 
 (๓)  การอภิปรายงานแปล 
 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  การตรวจสอบความถูกต้องของบทแปล 
(๒)  การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
(๓)  การปรับบทแปล 
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๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถพัฒนาทักษะที่ได้เรียนมาในการแปลข้อความทั้งในระดับประโยคและย่อหน้าให้ถูกต้องทั้ง
ไวยากรณ์ ความหมาย และใช้ภาษาได้สละสลวย 
 (๒)  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนมาในการแปลข้อความทั้งในระดับประโยคและย่อหน้าให้ถูกต้องทั้ง
ไวยากรณ์ ความหมาย และใช้ภาษาได้สละสลวย 
 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและฝึกแปล 
(๒)  ปรับแก้บทแปล 
 

๓.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากการทดสอบท้ายชั่วโมงการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถพฒันาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  (๒)  สามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  สามารถแก้ไขปัญหา กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเหน็ 
(๒)  กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงมารยาทในการฟัง การเข้าชั้นเรียน และการเคารพรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
(๓)  จูงใจเสริมแรงให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

๔.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินตนเองด้วยแบบประเมินที่กำหนด 
(๒)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทกัษะในการประมวลผล แปลความหมายและนำไปใช้ประโยชน์  
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  (๒)  มีทกัษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการสืบคน้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website   
๕.๓    วิธีการประเมนิผล 

ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
 

หมายเหต ุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑.  แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ - Course Introduction 
- Introduction to translation 
applications & Google 
translation 
- มอบหมายงานนำเสนอ 

๓ -หลักการแนวคิด คำอธิบาย
รายวิชาขอบข่ายเนื้อหาทั้งบท 
วิธีการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า
ข้อมูลด้วยตนเองและวิธีการวัด
และประเมินผล  
-บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมท้ายบทเรียน 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๒ Principles of translation  
 

๓ 
  

- บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานำเสนอ แบ่งปัน
ความคิดเห็น อภิปราย  

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมท้ายบทเรียน 

๓ Grammar, structures and 
translation 
 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานำเสนอ แบ่งปัน
ความคิดเห็น อภิปราย  
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมท้ายบทเรียน 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๔ - Translating business news 
(English-Thai): practitioner's 
perspective 
- Exercise  
 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๕ - Translating business news 
(English-Thai): practitioner's 
perspective (2) 
  
 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- ทดสอบท้ายบทเรียน ครั้งที่ ๑ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๖ - Translating official 
documents (English –Thai): 
practitioner's perspective 
- Exercise 
 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

๗ - Translating official 
documents (English –Thai): 
practitioner's perspective (๒) 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- ทดสอบท้ายบทเรียน ครั้งที่ ๒ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๘ Culture and Translation 
(Thai-English) 

๓ 
  

- บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานำเสนอ แบ่งปัน
ความคิดเห็น อภิปราย  
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมท้ายบทเรียน 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๙ - Translating museum texts 
(Thai –English): practitioner's 
perspective 
- Exercise 
 

๓ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๐-๑๑ - Culinary translation (Thai –
English): practitioner's 
perspective 
- Exercise 

๖ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

๑๒-๑๓ - Translating brochures  / สื่อ
ประชาสัมพันธ์ (Thai –English): 
practitioner's perspective 
- Exercises 
 

๖ 
 

 

- บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๔-๑๕ Translating instructions (Thai 
–English): practitioner's 
perspective 
- Exercise 
 

๖ - บรรยายโดยใช้ Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝึกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษ์งาน
แปลของแต่ละกลุ่ม  
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๖ Project Presentation ๓ 
นักศึกษานำเสนอผลงาน 

อ. จินต์จิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๗ Final Examination  
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๒.๓.๒ 
๓.๓.๒ 

๑. ทดสอบการแปล ครั้งที่ ๑ 
๒. ทดสอบการแปล ครั้งที่ ๒ 

๕ 
๗ 

๑๐% 
๑๐% 
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๓. ทดสอบการแปล ครั้งที่ ๓ 
๔. สอบปลายภาค 
  

๑๐ 
๑๗ 

๑๐% 
๓๐% 

 
๑.๓.๒ 
๒.๒.๒ 
๔.๓.๓ 
๕.๓.๒ 

๑. ค้นคว้าและนำเสนอรายงาน 
๒. การทำงานกลุ่มและผลงาน 
๓. การส่งงานตามมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 
 

๑.๓.๑ 
๓.๓.๑ 
๔.๓.๑ 

๑. การเข้าชั้นเรียน 
๒. การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอความเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
Introduction to English to Thai Translation        
 

๒.  เอกสารและข้อมลูสำคัญ 
 สัญฉว ี สายบวั. (2542) หลักการแปล. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วรนาถ วิมลเฉลา. (2553) จากการสอนแปล. พมิพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

๓.  เอกสารและข้อมลูแนะนำ 
 สุพรรณี  ปิ่นมณี. แปลได้ แปลดี :ทักษะการแปลสำหรบัผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ ์

ประเพศ  ไกรจันทร์. คู่มือการแปลภาษาอังกฤษ (HANDBOOK OF ENGLISH TRANSLATION).  
    สำนักพิมพ์จฬุาลงกรณ์ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ๑. คาบแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชา 
  ๒. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะ ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้  
  ๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่าน 
เวบ็บอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
       อาจารย์ผู้สอนสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดูผลการเรียนและผลสอบของนักศึกษา มีการทวนสอบผลประเมิน
การเรียนรู้ และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือการปรับปรุงรายวิชา 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 
  ๑. การประเมินการสอนของตนเองโดยประมวลจากแบบประเมินและความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
  ๒. การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน 
  ๓. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมกับนักศึกษา 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

๑. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา หรือการ
ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  

๒. มีการทวนสอบการให้คะแนนโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
๓. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 

๕.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๑. มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  
 ๒. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

๓. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านกลวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
*********************** 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   

 

หนา้ | ๑๑  

รายวิชา . ENL ๓๖๖๓... สาขาวิชา ....ภาษาอังกฤษธุรกิจ.. คณะ/วิทยาลัย...มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คณุธรรม  จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการ
สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

ENL ๓๔๖๖  การแปลทางธุรกิจ  ●   о   о   о  ●   о  ● о  ●   о   о о  ●   о 

 

ความรบัผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


