รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553220

ชื่อวิชา การแปลด้านอาหาร
Food translation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
2) อาจารย์ผู้สอน: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
กาลังรอเลขห้องเรียน
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
1 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุง่ หมายของรายวิชา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ปลูกผังให้นักศึกษามีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
2. ปลูกผังให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอรรถศาสตร์
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. ปลูกผังให้นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีจิตสาธารณะและทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4. ปลูกผังให้นักศึกษามีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและ
วัฒนธรรม
ด้านความรู้
1. ปลูกผังให้นักศึกษามีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนือ้ หาสาระสาคัญในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
2. ปลูกผังให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรูข้ อง
ตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
3. ปลูกผังให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท้ างภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ปลูกผังให้นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการ
ทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพได้
2. ปลูกผังให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและ
การทางานเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผูอ้ ื่นได้
3. ปลูกผังให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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1. ปลูกผังให้นักศึกษามีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2. ปลูกผังให้นักศึกษามีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนาตนและการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. ปลูกผังให้นักศึกษามีการแสดงออกทางภาวะผูน้ าและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปลูกผังให้นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการคิดคานวณเชิง
คณิตศาสตร์เบือ้ งต้น
2. ปลูกผังให้นักศึกษาสามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปลูกผังให้นักศึกษาสามารถใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวิตได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่พั ฒ นาขึ้นเพื่ อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ หลั ก สูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554 โดยใช้วธิ ีการสอนและกระบวนการสอน
แบบบรรยาย อภิปราย สัมมนา กรณีศึกษา สอนโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน การระดมสมอง
และการประยุกต์ใช้เครื่องมอและเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลเพื่อประยุกต์ใช้โครงการ ปฏิบัติงานทางด้านอาหาร
การจัดทาเมนูส่วนผสม และ วิธีการประกอบอาหาร แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
Study principles and translation strategies in order to apply and generate menu
including cooking process, ingredient terminologies and structure used in culinary from Thai
to English language and English to Thai language.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา
(2ชั่วโมง * 15
สัปดาห์)

ไม่มี

ฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา
(2ชั่วโมง * 15
สัปดาห์)

ศึกษาด้วยตนเอง

75 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา
(5 ชั่วโมง * 15
สัปดาห์)

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษาสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและ
ประกาศให้ผเู้ รียนทราบรายสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

1) อาจารย์มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพือ่ ให้นักศึกษาฝึกและแบ่งความรับผิดชอบ
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและ
และแก้ปัญหาร่วมกัน
จริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรบผิดชอบต่อตนเอง
สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่นื และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคณค่าของ
ตนเองและผู้อ่นื
ด้านความรู้
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรูท้ ี่
ศึกษา

1) อาจารย์บรรยาย
2) นักศึกษาฝึกฝนการแปลและลงมือ
ปฏิบัตกิ ารแปลตามหลักการและทฤษฏีที่
สอนโดยการทาแบบฝึกหัดแปล
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วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) อาจารย์ประเมินจากความรับผิดชอบใน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมายและส่งงานตรงตาม
กาหนดเวลา
2) อาจารย์ประเมินจากวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกันของนักศึกษา

1-15

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล
20%

1) ประเมินจากคุณภาพของผลงานแปล

1-15

50%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

1) ประเมินจากคุณภาพของผลงานแปล

1-15

10%

1) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

1-15

10%

3) มีความรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับชุมชนและความ
เป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวติ ได้อย่างมี
คุณภาพ
1) อาจารย์ฝึกฝนนักศึกษามีทักษะในการ
ด้านทักษะทางปัญญา
สืบค้นข้อมูล
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะของ
ตนเองในการดารงชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็นกล่มในฐานะ

1) อาจารย์จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดการทางานร่วมกัน
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

1) ประเมินจากคุณภาพของงานแปล

1-15

10%

ผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ สี ามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้เปนอย่างดีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
1) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
แปลที่ต้องสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกียว สารสนเทศ
ข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อน่ื ได้เป็นอย่างดี
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิตไิ ด้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไข

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. อธิบาย มคอ. 3 แนะนารายวิชา และ
กฏการเรียน

สื่อทีใ่ ช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- รายละเอียดของรายวิชา 1) ความตรงต่อเวลาในการ
(มคอ. 3)
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- เอกสารประกอบการ
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
เรียน

2
(4 ชม.)

แนะน าความส าคั ญ ของการแปลและ 1. อภิปรายความหมายและความสาคัญ - เอกสารประกอบการ
การแปลด้านอาหาร
“การแปลด้านอาหาร”
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
บท

3
(4 ชม.)

ประวั ติ ก ารแปลและการแปลด้ า น 1. อภิปราย “ประวัตกิ ารแปลและการ
อาหาร
แปลด้านอาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน

4
(4 ชม.)

แนวคิดและทฤษฎีการแปลและการแปล 1. อภิปราย “แนวคิดและทฤษฎีการแปล - เอกสารประกอบการ
ด้านอาหาร
และการแปลด้านอาหาร”
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
บท
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- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล

ผู้สอน
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
5
กระบวนการแปลด้านอาหาร
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อทีใ่ ช้

1. อภิปราย “กระบวนการแปลด้าน
อาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

6
(4 ชม.)

การปรับบทแปลด้านอาหาร

1. อภิปราย “การปรับบทแปลด้าน
อาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

7
(4 ชม.)

การสื่อสารกับการแปลด้านอาหาร

1. อภิปราย “การสื่อสารกับการแปล
ด้านอาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

8
(4 ชม.)

ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปลด้าน
อาหาร

1. อภิปราย “ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับ
การแปลด้านอาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

10

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทา งาน
4) แบบฝึกหัดการแปล

ผู้สอน
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
9
วจนปฎิบัตศิ าสตร์กับการแปลด้าน
(4 ชม.) อาหาร

10
(4 ชม.)

การเป็นนักแปลด้านอาหารที่ดี

11
(4 ชม.)

อภิปรายและฝึกปฎิบัติ

12
(4 ชม.)

อภิปรายและฝึกปฎิบัติ

13

อภิปรายและฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย 2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
บท
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

1. อภิปราย “การเป็นนักแปลด้านอาหาร - เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
ที่ด”ี
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย 2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
บท
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปรายและลงมือปฎิบัติ
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
2. นาเสนอผลงาน
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย 2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
บท
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปรายและลงมือปฎิบัติ
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ
2. นาเสนอผลงาน
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย 2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
บท
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1. อภิปรายและลงมือปฎิบัติ
- เอกสารประกอบการ 1) ความตรงต่อเวลาในการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย

1. อภิปราย “วจนปฎิบัตศิ าสตร์กับการ
แปลด้านอาหาร”
2. สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
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สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

สัปดาห์ที่
(ชม.)
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อทีใ่ ช้

2. นาเสนอผลงาน

เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

14
(4 ชม.)

อภิปรายและฝึกปฎิบัติ

1. อภิปรายและลงมือปฎิบัติ
2. นาเสนอผลงาน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

15
(4 ชม.)

อภิปรายและฝึกปฎิบัติ

1. อภิปรายและลงมือปฎิบัติ
2. นาเสนอผลงาน

- เอกสารประกอบการ
เรียน และแบบฝึกหัดท้าย
บท

16
(4 ชม.)

สอบปลายภาค

12

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล
1) ความตรงต่อเวลาในการ
2) การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
3) ความรับผิดชอบในการทางาน
4) แบบฝึกหัดการแปล

ผู้สอน
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร. วรวิทย์ กิจ
เจริญไพบูลย์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- งาน
- สอบปลายภาค
- จิตพิสัย
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

60%
30%
10%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแปลด้านอาหาร.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล. (2558). การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผ่องศรี ลืมพร้อมชัย. (2559). การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สมาคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จัดจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.
อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล. (2554). จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษามีวธิ ีการในการดาเนินการดังนี้
1) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงไปตามปั จ จั ยต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนของ อาจารย์ งานวิจัยใหม่ ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวธิ ีการดังนี้
1.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ผลการเรียน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพงานแปล
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที

การสังเกต
พฤติกรรม



วิธีการประเมิน
การสอบ




การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน
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2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส้ อนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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