รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560

รหัสวิชา 1552652 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1
ตอนเรียน A1และ B1 นักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
รหัส 58

อาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์
1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึ กษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552652 ภาษาอังกฤษสาหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1
English for Standard Customs Brokers 1
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์ อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์พเิ ศษจากกรมศุลกากร อาจารย์ผูส้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้
ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
มิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัต ถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2

1.1 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การอ่าน และการเขียนในบริบท
ทางธุรกิจ
1.3 มีค วามรูค้ วามเข้าใจด้านคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับการจัดการผ่านพิธกี ารศุลกากร บทบาท
หน้าที่และจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ
1.4 มีทกั ษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับ พิก ัดอัต ราศุลกากร กฎหมายศุล กากร ราคาศุลกากรสินค้า
การชาระภาษีสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้า
1.5 มีความรูเ้ กี่ยวกับพิธีการส่ง ออกเฉพาะเรื่อง พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ พิธีการศุล กากร
ทางอากาศยาน และพิธกี ารศุลกากรทางไปรษณีย์
1.6 สามารถสืบค้นความรูท้ ่เี ป็ นปั จจุบนั มีความคิดสร้างสรรค์และปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่าง
เหมาะสม
1.6 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีความรับผิด ชอบต่อบทบาทของตนทีม่ ีต่อผูอ้ ่นื
1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.8 สามารถสอบเพื่อเป็ นตัวแทนออกของมาตรฐานหรือปฏิบ ตั งิ านทางด้านการนาเข้าและส่งออก
ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพิม่ เติมการสาธิตและการฝึกปฏิบตั ิพธิ กี ารศุลกากร การลงทะเบียนสินค้านาเข้าและส่งออกผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิชา
ค าศัพ ท์ เฉพาะและส านวนในการจัด การผ่านพิธีก ารศุ ลกากร บทบาท ความรับ ผิด ชอบ และ
จรรยาบรรณของตัวแทนออกของ ฝึ กอ่านเอกสารเกี่ย วกับพิก ดั อัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร ราคา
ศุลกากรสินค้า การชาระภาษีสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้า ฝึกอ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับพิธกี ารส่งออก
เฉพาะเรื่อง พิ ธ ีการส่ วนบุค คลและเอกสิท ธิ พิธีการศุล กากรทางอากาศยาน และพิธีก ารศุ ลกากรทาง
ไปรษณีย์
Terminology and expressions in customs clearance procedures, the roles, responsibilities,
and ethics of customs brokers; practice reading documents about custom tariffs, customs laws,
customs valuation, tax payment for import and export goods. Practice reading case studies of
specific exporting, personal and privileges, customs by air and customs by mail.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

ฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม / การ

ศึกษาด้วยตนเอง
3

45 ชัวโมง
่

ฝึ กงาน
-

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนัก ศึกษา
เฉพาะราย

90 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก นัก ศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์
- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
คือ ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน ผล

4.1.1 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน
ที่ได้รบั มอบหมาย

1) ผูส้ อนเป็ นแบบอย่างที่ดี เรื่องการ
ตรงต่อเวลา และวินยั ในการทางาน
มอบหมายให้นกั ศึกษาโดยกาหนด
ระยะเวลาส่งที่แน่นอนและชีแ้ จงเรื่อง
การทุจริต
2) ชีแ้ จงข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน

1) ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายให้นกั ศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อ
เวลา
2) ตรวจสอบงานนักศึกษาว่ามีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและไม่คดั ลอกงานผูอ้ ่นื

1-15

5%

4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบทการสัมมนา
ทางธุรกิจ
2) มีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
3) บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษต่างๆที่เกีย่ วข้อง

1) การบรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
กฎหมายศุลกากร พิธกี ารศุลกากร
พิกดั อัตราศุลกากร แหล่งกาเนิด
สินค้า โดยมีตวั อย่างประกอบและเปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
ในชันเรี
้ ยน
2) อธิบายคาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ที่ใช้ในบริบทพิธกี าร
ศุลกากร
3) มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูล เกีย่ วกับพิธกี ารศุลกากรแล้ว
นาเสนอข้อมูลหน้าชันเรี
้ ยน
4) การศึกษาดูงานพิธกี ารศุลกากร

1) ประเมินจากการทาแบบ
ฝึกหัด แบบทดสอบย่อย
และรายงาน
2) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
และการทดสอบ
3) ประเมินจากการซักถามและการ
สังเกตผูเ้ รียน

1-15

40%

4

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การประเมิน

กลยุทธ์การสอน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน ผล

1-15

40%

1) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการท ากิจกรรมคู่และกลุ่ม
2) ประเมินจากการสังเกตการณ์
สื่อสารในชันเรี
้ ยน
3) ประเมินจากการนาเสนองาน
หน้าชัน้ เรียน

1-15

10%

1) ประเมินจากการนาเสนอ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (Rubrics)
2) ประเมิน ตามความถูกต้องจาก
การนาเสนอข้อมูลธุรกิจ

1-15

5%

และนาเสนอรายงานในบริบททาง
ธุรกิจด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1) มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้า 1) ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์
ด้วยตนเอง
การประเมินที่กาหนด (Rubrics)
2) มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าและ
นาเสนอกรณีศกึ ษา
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาเขียนรายงาน
สรุปสะท้อนองค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียนมา

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูล และแสวงหา
ความรูเ้ พิม่ เติม ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
4.1.4 ด้านทักษะ
1) ใช้กจิ กรรมคู่และกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ใช้การถาม-ตอบ และให้นกั ศึกษา
แสดงความคิดเห็น โดยการโต้ตอบ
และความรับผิดชอบ
ระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา และ
1) ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
2) สื่อสารได้อย่างมี
3) มอบหมายให้ท างานเป็ นกลุ่ม และ
ประสิทธิภาพ
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความ
3) มีความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื
ง มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้า
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ1)
ข้อมูลเพิม่ เติมในแต่ละสัปดาห์
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี2)สให้
ารนกั ศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท
างาน
สนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 3) ฝึกให้นกั ศึกษาคานวณและ
การสืบค้นและนาเสนอข้อ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจเบือ้ งต้น
ได้
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์
4

5

5

ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ / ไม่สง่
งาน

เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ /ส่งงาน
ไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลา

ด้านความรู้

ไม่มที กั ษะการ
อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษ /
ไม่รคู้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวน
ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ความรูไ้ ด้

มีทกั ษะในการ
อ่านบทความบ้าง
/ ไม่รคู้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวน

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ไม่มคี วาม
รับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รบั มอบหมาย
ทัง้ ของตนเองและ
ผูอ้ ่นื

เชิงสามารถใช้
ด้านทักษะการวิเคราะห์ไม่
เทคโนโลยี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
สารสนเทศในการ
ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นข้อ มูลและ
สื่อสารได้

เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา แต่
ไม่ครบจานวน
มีทกั ษะในการ
อ่านบทความบ้าง
/ รูค้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวนพอสมควร

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์
เข้าเรียนสม่าเสมอ เข้าเรียนสม่าเสมอ
/ ส่งงานตาม
/ ส่งงานตาม
กาหนดเวลา แต่
กาหนดเวลาและ
ไม่ครบตาม
ครบตามจานวน
จานวน
มีทกั ษะในการ
มีทกั ษะในการอ่าน
อ่านบทความดี / รู้ บทความดีมาก / รู้
ความหมาย
ความหมาย
คาศัพท์และ
คาศัพท์และ
สานวนพอควร
สานวนมาก

60

คิด วิเคราะห์ และ คิด วิเคราะห์ และ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างสร้างสรรค์
ประยุกต์ความรูไ้ ด้ ประยุกต์ความรูไ้ ด้ วิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ และ
บ้าง
ประยุกต์ความรูไ้ ด้ บูรณาการความรู ้
ได้
มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รบั
ต่องานที่ได้รบั
ต่องานที่ได้รบั
ต่องานที่ได้รบั
มอบหมายเฉพาะ มอบหมายทัง้ ของ มอบหมายทัง้ ของ มอบหมายทัง้ ของ
ของตนเอง และไม่ ตนเองและผูอ้ ่นื
ตนเองและผูอ้ ่นื
ตนเองและผูอ้ ่นื
สามารถทางาน
และทางานร่วมกับ ทางานร่วมกับ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ผูอ้ ่นื ได้
ผูอ้ ่นื และสื่อสารได้ ได้และสื่อสารอย่าง
มีประสิท ธิภาพ
สามารถใช้
สามารถใช้
สามารถใช้
สามารถใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อ มูลและ สืบค้นข้อ มูลและ สืบค้นข้อ มูลและ สืบค้นข้อ มูล
สื่อสารได้บา้ ง
สื่อสารได้ดี
สื่อสารได้อย่าง
สื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ

60

60

60

60

ผ่านเกณฑ์ทกุ ด้า นทีร่ ้อยละ 60

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัด และประเมินผล
6

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
1 Orientation

2-4
(9
ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ชแ้ ี จงรายละเอียดวิชา
- ชีแ้ จงคาอธิบ ายรายวิชา 1552652 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 เช่น
จุดมุง่ หมาย แนวการ
จานวนหน่วยกิต จานวนชั ่วโมง
สอน ข้อกาหนดต่าง ๆ
เรียน จุดมุง่ หมายและ
รวมทัง้ กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
วัดผลประเมินผล ชี้แจง คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้
และทาความเข้าใจ
ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม
นโยบายและระบบการ จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ประกันคุณภาพการเรียน ปั ญญา ความสามารถในการ
การสอน
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในการ
- จรรยาบรรณตัวแทน ดาเนินชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ
ออกของ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล
รวมทัง้ ทรัพยากรประกอบการ
จัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์ชแ้ ี จงและทาความ
เข้าใจในเรือ่ งระบบการประกัน
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
เช่น รายละเอียดในแนวการสอน
(มคอ. 3)
3. อาจารย์บรรยายคาศัพท์
สานวนทีเ่ กีย่ วกับพิธกี ารผ่าน
ศุลกากร
- บทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของตัวแทนออกของ
- การบริหารราชการกรมศุลกากร
- บทบาทหน้าทีแ่ ละจรรยาบรรณ
ของตัวแทนออกของ
4. ผูส้ อนให้นักศึกษาร่วมกัน
ซักถามและอภิปราย
5. ผูส้ อนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การสืบค้นข้อมูล
1. อาจารย์บรรยายเรือ่ งกฎหมาย
กฎหมายศุลกากร
ศุลกากร
- ลักษณะพิเศษของกฎหมาย
ศุลกากร

สื่อที่ใช้
1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)
2. เอกสาร
ประกอบการสอน

การวัด และประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้ทวี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1) และ 2)
2.1: 2), 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 3)

ใส่เฉพาะผลการเรี ยนรู้จดุ เน้ นดา
ใน curriculum mapping ของรายวิชา
ดูจากหมวด 4 ข้ อ 4.1 และให้ สอดคล้ องกับหมวด 5 ข้ อ
Commented [WU1]:

5.2

1. เอกสาร
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ประกอบการสอน
การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
2.เว็บไซด์
2. ความสามารถในการใช้
3. บทความทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

5-9

พิกดั อัตราศุลกากร

(15ชม.)

10-13 ราคาศุลกากร
(12ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัด และประเมินผล

- ความผิดและการดาเนินคดีตาม
กฎหมายศุลกากร
- กฎหมายพิกดั อัตราศุลกากร
- กฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้อง
กาจัด
-การเสีย ภาษีสาหรับของทีน่ าเข้า
และส่งออก
- ภาษีมลู ค่าเพิม่
- ภาษีส รรพสามิต อื่น ๆ
- ภาระค่าภาษีอากรและความ
รับผิดชอบในการชาระค่าภาษีอากร
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพือ่ สร้างความเข้า ใจ
1. อาจารย์บรรยายพิกดั อัตรา
ศุลกากร ในหัวข้อ
- ความรู้เกีย่ วกับพิกดั อัตรา
ศุลกากร และหลักเกณฑ์การ
ตีความพิกดั อัตราศุลกากร ระบบ
ฮาร์โมไนซ์
- การจาแนกประเภทพิกดั อัตราขา
เข้าตอนที่ 1 – 32
- การจาแนกประเภทพิกดั อัตราขา
เข้าตอนที่ 33 – 65
- การจาแนกประเภทพิกดั อัตราขา
เข้าตอนที่ 66 – 97
- ของทีไ่ ด้รบั การยกเว้นตามพิกดั ฯ
ภาค 4 และพิกดั อัตราขาออก
2. นักศึกษากลุม่ ย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อ ง
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ เติม

เกีย่ วกับกฎหมาย
ศุลกากร

3. มาตรฐานการเรียนรู้ทวี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1) และ 2)
2.1: 2), 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 3)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2.เว็บไซด์
3. บทความทาง
ธุรกิจ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
2. มาตรฐานการเรียนรู้ทวี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1) และ 2)

1. ผูส้ อนบรรยายเรือ่ งราคา
ศุลกากร หัวข้อ
- การกาหนดราคาศุลกากรตาม
ความตกลงแกตต์
- พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับที่ 17

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2.เว็บไซด์
3. บทความทาง
ธุรกิจ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
2.การนาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้ทวี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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14-15 แหล่งกาเนิ ดสิ นค้า
(6 ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการสอน
(2543)
- การกาหนดราคาศุลกากรตาม
ความตกลงแกตต์
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 พ.ศ.
2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร
เงื่อนไขในการใช้และกาหนดราคา
ศุลกากร
- การวางประกันอุทธรณ์ การ
ประเมินอากรและการตรวจสอบ
หลัง การตรวจปล่อย
- การวางประกันตามมาตรา 112
- การอุทธรณ์การประเมินอากร
ตามมาตรา 112
- การตรวจสอบหลังการตรวจ
ปล่อ ยสินค้า
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับการกาหนดราคาศุลกากร
ตามวิธตี ่าง ๆ
3. คัดเลือกให้นกั ศึกษานาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน
1.ผูส้ อนบรรยายเรื่องแหล่งกาเนิด
สินค้า
- ความหมายกฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้า
- ประเภทของกฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้า
- WTO
- ASEAN
- ASEAN PLUS
- ความร่วมมือทวิภาคีอน่ื ๆ
- ความร่วมมือพหุภาคีอน่ื ๆ
- FTA
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาร่วมกัน
ซักถามและอภิปราย
3. ผูส้ อนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การสืบค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อ ง

สื่อที่ใช้

การวัด และประเมินผล
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1) และ 2)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2.เว็บไซด์
3. บทความทาง
ธุรกิจ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
2. มาตรฐานการเรียนรู้ทวี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1) และ 2)

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
9

-

คะแนนระหว่างภาค
คะแนนปลายภาค

กิจกรรม

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
การ
ประเมิ นผ
ล

1. การเข้าเรียน
และการมีส่วน
ร่วมในชัน้ เรียน

2. งานทีไ่ ด้ร ับ
มอบหมาย

1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย
1.2 เคารพข้อ ตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่องานที่
ได้รบั มอบหมาย
1.3 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
2.1 มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน
2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ใน
บริบททางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1 สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิม่ เติม ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีระบบ
3.4 สังเคราะห์องค์ความรู้
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4.2 สื่อสารได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ บทบาท
ของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ น่ื
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและนาเสนอข้อมูลได้
5.2 ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลาใน
การเข้า เรียนและการส่งงานทีไ่ ด้
มอบหมาย
1.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

ตลอด
ภาค
การศึกษา

10%

1.1 ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายให้นกั ศึกษา สัง เกต
พฤติกรรมการเข้าชัน้ เรียน และการ
ตรงต่อเวลา
1.2 ตรวจสอบงานของนักศึกษาที่
ได้รบั มอบหมายว่ามีการอ้างอิง
แหล่งข้อ มูลถูกต้อง ไม่คดั ลอกงาน
ผูอ้ ่นื
1.3 สอบถามความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
ข้อตกลง กฎระเบียบและข้อบังคับ
2.1 ประเมินจากการสังเกตผูเ้ รียน
ระหว่างสอน
2.2 ประเมินจากแบบทดสอบย่อย
เกีย่ วกับคาศัพท์ สานวนและ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
2.3 ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายและการการสังเกตการ
แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
2.4 ประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่างสอน
3.1 ประเมินจากงานทีม่ อบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน
3.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์ท ี่
กาหนด
3.3 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์ท ี่
กาหนด
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ

9,15

20%
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
การ
ประเมิ นผ
ล

สาเร็จรูปได้

3. การทดสอบ
ย่อย

4. สอบปลาย
ภาค

นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละกลุม่
4.2 ประเมินจากการสังเกตการภาษา
ทีใ่ ช้ส่อื สารในชันเรี
้ ยน
4.3 ประเมินจากการนาเสนอหน้าชัน้
เรียน
5.1 ประเมินผลจากการสัง เกต การใช้
เทคโนโลยี
5.2 ประเมินจากการทางานกลุม่ การ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
และสังเกตผูเ้ รียน
5.4 ประเมินจากการคานวนข้อมูลที่
ถูกต้อง
1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
1.1 ประเมินจากการตรวจงานที่
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายให้นกั ศึกษา สัง เกต
มอบหมาย
พฤติกรรมการเข้าชัน้ เรียน และการ
2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ใน ตรงต่อเวลา
2.2 ประเมินจากแบบทดสอบย่อย
บริบททางธุรกิจ
เกีย่ วกับคาศัพท์ สานวนและ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
1.1 ประเมินจากการตรวจงานที่
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายให้นกั ศึกษา สัง เกต
มอบหมาย
พฤติกรรมการเข้าชัน้ เรียน และการ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจตัวแทน
ตรงต่อเวลา
ออกของมาตรฐาน
2.2 ประเมินจากแบบทดสอบความรู้
เกีย่ วกับตัวแทนออกของมาตรฐาน
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20%

16

50%

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

90-100
85-89
75-84
70-74

A
B+
B
C+
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60-69
55-59
50-54
0-49

C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานของกรมศุลกากร
2. เอกสารและข อมูลสาคัญ
Albaum, Gerald, Jasper Strandskov, and Edwin Duerr. International Marketing and Export
Management. 4th Edition. Essex: Prentice Hall, 2002
Logistics Manager. Bangkok: Trade&Logistics, 2006
Thailand Export Directory. Bangkok: the Department of Export Promotion, Misnistry of
Commerce, 2005 - 2006
3. เอกสารและข อมูลแนะนา
www.customs.go.th
“International Trade”. Wikipedia: The Free Excyclopedia. July 3, 2017
https://en.wikipedia.org/wiki/International_trade
“Sample of Duty Assessment”. The Customs Department of the Kingdom of Thailand.
July 23, 2017
http://search.customs.go.th:8090/Customs-Eng/Sample/Sample.jsp?menuNme=Sample

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้นกั ศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรีย นการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน สิง่ สนับสนุน
การเรีย นรู้ วิธกี ารวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีค ณะกรรมการประเมินทีแ่ ต่งตัง้ โดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ นผูอ้ อกแบบแบบประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสูอ่ าจารย์ผูร้ บั ผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา มีการประชุมอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปั ญหา
การเรีย นรูข้ องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าทีห่ ลัก คือ
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณา
ควบคู่กบั รายละเอีย ดของรายวิชา (มคอ.3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของภาคเรียน
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิช า
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คะแนนสอบ

√
√
√
√

งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(บทความ/ โครงการ/
รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุก ภาคเรีย น
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคเรียน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
หลักสูตรมีร ะบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจ ารณาจากผลการประเมิน การสอน
โดยนักศึกษา ผูส้ อนจัด ทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หลัง การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาทีส่ อนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อปรับปรุงสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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