รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1553612 ภาษาอังกฤษสําหรับนําเขาและสงออก (English for Import and Export)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยขวัญสุดา ดีศิริ, อาจารย Stephane Grant
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2554 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะ ตัวยอ และเอกสารทางดานธุรกิจนําเขาและสงออก
รวมทั้งแบบฟอรมตางๆ และคําศัพทดานการคา (INCOTERMS and terms of trade) ฝกทักษะการ
วิเคราะหกระบวนการและกฎเกณฑของธุรกิจนําเขาและสงออก กระบวนการระวางสินคา รวมทั้งภาษี
และกฎเกณฑการเก็บภาษีระวางสินคาใชบทบาทสมมติและกรณีศึกษา
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูท างดานธุรกิจนําเขาและสงออก และสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไป
ปรับปรุงและประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆทีม่ ีเกี่ยวของกับธุรกิจดานตางๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเฉพาะ ตัวยอ และเอกสารทางดานธุรกิจนําเขาและสงออก ไดแก จดหมายเครดิต
(L/C) การขนสงทางเรือ (Shipping) แบบฟอรมตางๆ และคําศัพทดานการคา (INCOTERMS and
terms of trade) ฝกทักษะการวิเคราะหกระบวนการและกฎเกณฑของธุรกิจนําเขาและสงออก
กระบวนการระวางสินคา รวมทั้งภาษีและกฎเกณฑการเก็บภาษีระวางสินคาใชบทบาทสมมติและ
กรณีศึกษา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมงตอ สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน ศึกษาดวยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา)
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดี ดังนี้
- มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกถึงความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
- มีวนิ ัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
- มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น หมู ค ณะ สามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
- มีจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิช าชีพ และมีความรับผิ ดชอบในฐานะผูประกอบวิ ช าชี พ
รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ซักถาม
- อภิปรายกลุม
- ทําแบบฝกหัด
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
- งานที่ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ สงตามกําหนด ไมลอกงานของผูอ่นื
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มี ความรูและความเข า ใจด านภาษาอัง กฤษธุรกิจ เพื่อประยุก ตใชกับ งานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก การตลาด งานเลขานุการ และการโรงแรม
- มีความสามารถบูรณาการความดานรูดานภาษาอังกฤษธุรกิจกับความรูในศาสตรอื่นๆ
- มีความรูและความสามารถในหลักการ ระบบ และวิธีการศึกษาวิธีการวิจัยเบื้องตน
- มีความสามารถในการใชความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อประยุกตใชและแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานได
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยาย
- ซักถาม
- ทําแบบฝกหัด
- ฝกปฏิบัติ
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2.3 วิธีการประเมินผล
- งานที่ไดรับมอบหมาย
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- เกณฑการประเมิน (rubric)
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
- มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาน
- มีความสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานธุรกิจไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความคิดสรางสรรคในการปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
- มีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
- มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู เพื่อหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- ยกตัวอยาง/กรณีศึกษา
- อภิปราย
- นําเสนอและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- เกณฑการประเมิน (rubric)
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกผูอื่น
ในสถานการณตางๆ ทั้งในฐานะผูนําหรือผูรวมงาน
- มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
- มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุมสามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
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4.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานเปนรายบุคคล รายคู
- การวิพากษงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
- มีทักษะศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีท่ ันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสื่อสารและนําเสนอขอมูลทางการพูด การเขียน โดยใชสัญลักษณทเี่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานเปนรายบุคคลและรายคู
- การนําเสนองาน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลประเมินผล

3

 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนวการ
สอน
 แจงเรื่องการประกัน
คุณภาพ

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

2

บทที่ 1 Currency Exchange

3

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝก
สนทนาภาษาอังกฤษ
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

บทที่ 2 Ship

3

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
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3

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและทํา
แบบฝกหัด
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร
 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกทํา
แบบฝกหัด
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร
สอบกลางภาค

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

5/6

บทที่ 4 Incoterms

7

บทที่ 5 Border Trade

8

สอบกลางภาค

9

บทที่ 6 Bill of Exchange

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน
อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant

11/12

บทที่ 8 Letter of Credit

13

Electronic Commerce
Project

14

นําเสนอผลงาน

 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร
 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร
 บรรยาย
 เรียนรูคําศัพทและฝกอาน
 อภิปราย ซักถาม/เอกสาร
ประกอบการสอน
 คอมพิวเตอร
 คอมพิวเตอร

15

นําเสนอผลงาน (ตอ)

 คอมพิวเตอร

16

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

10

บทที่ 7 Electronic
Commerce

อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
อ.ขวัญสุดา ดีศิริ
อ. Stephane
Grant
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1.1, 2.1, 3.1,
การมีส่วนร่วม
4.1
ในชั้นเรียน
2
1.1, 2.1, 3.1, การทํางานตามที่ได้รับ
4.1
มอบหมาย/เดี่ยวและ
กลุ่ม
3
2.3, 3.3
สอบกลางภาค
4
2.3, 3.3
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

8
16

30%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Kwansuda Deesiri & Stephane Grant, 2012. English for Import and Export. Suan Dusit
Rajabhat University. Bangkok.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประสาธน เกียรติไพบูลยกิจ, 2550. คูมือธุรกิจนําเขา-สงออก. กรุงเทพฯ
Sucharat Rimkeeratikul, 2006. English for Import-Export Business. Bangkok.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
International Corporation Study Center, คําศัพทและตัวยอทางการคาระหวางประเทศที่สําคัญ.
http://www.apecthai.org/apec/th/knowledge.php?catid=39&alphabet=C
International Transport & Business School. ฐานความรู : การขนสง.
http://www.itbsthai.com/knowledge_detail.php?LID=1&ID=5

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูส อน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการณพฤติกรรมและมีสวนรวมในการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา (จากงานที่ไดรับมอบหมายและการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
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3. การปรับปรุงการสอน
- นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาพัฒนาและปรับปรุง
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอืน่ ที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอนที่
หลากหลาย
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