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

สาขาวิชา...ภาษาอังกฤษธุรกิจ....คณะ/วิทยาลัย…มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร....  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา......๒......ปการศึกษา.…..........๒๕๖๔....................... 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

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

๒.  จํานวนหนวยกิต        …...........๓(๓-๐-๖) หนวยกิต......................   
     
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       …..........ศิลปศาสตรบัณฑิต...............   
      ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    …...........วิชาเฉพาะดาน......................    
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     ….....อาจารยจินตจิรา บุญชูตระกูล.............   
      ๔.๒  อาจารยผูสอน   ….....อาจารยจินตจิรา บุญชุตระกูล..............    
                                                      
๕.  สถานท่ีติดตอ  …...คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา.... 
  E – Mail chinchira.bu@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .....๒/๒๕๖๔........  /  ชั้นปท่ี .....๓...... 
๖.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได  ประมาณ.....๑๐๐....... คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ….......................ไมมี....................................... 
 
๘.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ….......................ไมมี.......................................      
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๙.  สถานท่ีเรียน    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Online  
    teaching via Google Classroom, Google Meet, Moodle, Line group, etc. 
      
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง   วันท่ี....๑๙.....เดือน......พฤศจิกายน.................พ.ศ. ...๒๕๖๔..... 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการแปล ปญหาการแปล  การแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การปรับบทแปล มีพ้ืนฐานของการแปลเพ่ือเปนนักแปลท่ีมีคุณภาพ 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานการแปล  เปนการบูรณาการการใชทักษะและความรูดานการอาน การเขียนและ 
ไวยากรณของท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

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

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

พบอาจารยประจําวิชา
เพ่ือสอนเสริมตาม
ความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน การศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง ตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา | ๓  

รายวชิา . ENL ๓๔๖๖... สาขาวชิา ....ภาษาอังกฤษธุรกจิ.. คณะ/วทิยาลัย...มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (๒)  ความซ่ือสัตย โดยเนนความเปนตัวของตนเองในการสรางสรรคชิ้นงาน  
 (๓)  มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

  (๔)  มีความขยัน อดทนและหม่ันเพียรในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑ )  ใชกรณีศึกษาจากประสบการณจริง ยกยองชมเชยในโอกาสท่ีเหมาะสม 
(๒)  สรางจิตสํานึกดานความซ่ือสัตย ละอายตอการทุจริตในการสอบ รวมท้ังการคัดลอกงานของผูอ่ืน 
(๓)  ฝกปฏิบัติรับผิดชอบงานกลุม เปนผูนํา และสมาชิกในกลุม 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
(๓)  ประเมินจากการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
๒. ความรู 

๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  มีความรูความเขาใจในหลักภาษา และหลักการสื่อสาร 
  (๒)  มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ 
 (๓)  แปลขอความจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยได
ถูกตองและสละสลวย 

 
๒.๒   วิธีการสอน 
  (๑)  บรรยายและทดสอบทายบทเรียน    
 (๒)  การฝกแปล 
 (๓)  การอภิปรายงานแปล 
 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การตรวจสอบความถูกตองของบทแปล 
(๒)  การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
(๓)  การปรับบทแปล 
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๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  สามารถพัฒนาทักษะท่ีไดเรียนมาในการแปลขอความท้ังในระดับประโยคและยอหนาใหถูกตองท้ัง
ไวยากรณ ความหมาย และใชภาษาไดสละสลวย 
 (๒)  สามารถประยุกตใชทักษะท่ีไดเรียนมาในการแปลขอความท้ังในระดับประโยคและยอหนาใหถูกตองท้ัง
ไวยากรณ ความหมาย และใชภาษาไดสละสลวย 
 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและฝกแปล 
(๒)  ปรับแกบทแปล 
 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชัน้เรียน 
(๒)  ประเมินจากการทดสอบทายชั่วโมงการทดสอบยอย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  สามารถพัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
  (๒)  สามารถพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม 
 (๓)  สามารถแกไขปญหา กลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและแสดงความคิดเห็น 
(๒)  กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงมารยาทในการฟง การเขาชั้นเรียน และการเคารพรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 
(๓)  จูงใจเสริมแรงใหผูเรียนตระหนักและเห็นประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองดวยแบบประเมินท่ีกําหนด 
(๒)  ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการอภิปรายกลุม 
(๓)  ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย  
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนําไปใชประโยชน  
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  (๒)  มีทักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  นักศึกษาสามารถใชทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website   
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

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

๓ -หลักการแนวคิด คําอธิบาย
รายวิชาขอบขายเนื้อหาท้ังบท 
วิธีการเรียนรู แหลงคนควา
ขอมูลดวยตนเองและวิธีการวัด
และประเมินผล  
-บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมทายบทเรียน 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๒ Principles of translation  
 

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานําเสนอ แบงปน
ความคิดเห็น อภิปราย  

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

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

๓ Grammar, structures and 
translation 
 

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานําเสนอ แบงปน
ความคิดเห็น อภิปราย  
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 
- กิจกรรมทายบทเรียน 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

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

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

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

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน ครั้งท่ี ๑ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

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

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

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

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน ครั้งท่ี ๒ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๘ - Translating email (English –
Thai): practitioner's 
perspective 
- Exercise 
 

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๙ - Translating email (English –
Thai): practitioner's 
perspective 
 (๒) 

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน ครั้งท่ี ๓ 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๐ Culture and Translation 
(Thai-English) 

๓ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษานําเสนอ แบงปน
ความคิดเห็น อภิปราย  

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

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

๑๑-๑๒ - Translating museum texts 
(Thai –English): practitioner's 
perspective 
- Exercise 
 

๖ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๓-๑๔ - Translating brochures  / สื่อ
ประชาสัมพันธ (Thai –English): 
practitioner's perspective 
- Exercises 
 

๖ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน 
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๕-๑๖ Translating instructions (Thai 
–English): practitioner's 
perspective 
- Exercise 
 

๖ - บรรยายโดยใช Power point 
ประกอบ 
 - นักศึกษาฝกแปล 
 - อภิปรายและวิพากษงาน
แปลของแตละกลุม  
- ทดสอบทายบทเรียน 
- Google Translation 
- Google classroom/ 
Google Meet, other online 
applications 

อ. จินตจิรา บุญชู
ตระกูล 

๑๗ Final Examination  
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวน 

ของการประเมินผล  
๒.๓.๒ 
๓.๓.๒ 

๑. ทดสอบการแปล ครั้งท่ี ๑ 
๒. ทดสอบการแปล ครั้งท่ี ๒ 
๓. ทดสอบการแปล ครั้งท่ี ๓ 
๔. สอบปลายภาค 
  

๕ 
๗ 
๙ 

๑๗ 

๑๐% 
๑๐% 
๑๐% 
๓๐% 

 
๑.๓.๒ 
๒.๒.๒ 
๔.๓.๓ 
๕.๓.๒ 

๑. คนควาและนําเสนอรายงาน 
๒. การทํางานกลุมและผลงาน 
๓. การสงงานตามมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 
 

๑.๓.๑ 
๓.๓.๑ 
๔.๓.๑ 

๑. การเขาชั้นเรียน 
๒. การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

Introduction to English to Thai Translation        
 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 สัญฉวี  สายบัว. (2542) หลักการแปล. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วรนาถ วิมลเฉลา. (2553) จากการสอนแปล. พิมพครั้งท่ี 6. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 สุพรรณี  ปนมณี. แปลได แปลดี :ทักษะการแปลสําหรับผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย. สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

ประเพศ  ไกรจันทร. คูมือการแปลภาษาอังกฤษ (HANDBOOK OF ENGLISH TRANSLATION).  

    สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ๑. คาบแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา 
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  ๒. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะ กอนและหลังการเรียนรายวิชานี้  
  ๓. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผาน 
เว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
       อาจารยผูสอนสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษา ดูผลการเรียนและผลสอบของนักศึกษา มีการทวนสอบผลประเมิน
การเรียนรู และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขหรือการปรับปรุงรายวิชา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
  ๑. การประเมินการสอนของตนเองโดยประมวลจากแบบประเมินและความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปญหา 
อุปสรรค แนวทางแกไขเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
  ๒. การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน 
  ๓. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยเหมาะสมกับนักศึกษา 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

๑. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา หรือการ
ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  

๒. มีการทวนสอบการใหคะแนนโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
๓. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ขอสอบ 

รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๑. มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน  
 ๒. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

๓. เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนดานกลวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวชิา 
คณุธรรม  จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลขการ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

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 

 

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 
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