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คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3683201 ชื่อรายวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออกของ (Introduction to Customs Broker) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ บทบาท ความรับผิดชอบ และ จรรยาบรรณ
ของตัวแทนออกของ กฎหมายการนาเข้าและส่งออก การชาระภาษีสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้า
ภาษีศุลกากร มูลค่าทางศุลกากร แหล่งกาเนิดของสินค้า
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรีย นได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3683201

ชื่อรายวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
Introduction to Customs Broker

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธุ์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
กรกฎาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนออกของมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและพิธีการทางศุลกากร
3. เพื่อให้ผู้ เรีย นสามารถประยุกต์ความรู้เ กี่ยวกับตัวแทนออกของมาตรฐานและนาไปพิจารณา
ประกอบการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีสิทธิ์สอบเป็นตัวแทนผู้ออกของมาตรฐานได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาท ความรับผิดชอบ และ จรรยาบรรณของตัวแทนออกของ กฎหมายการนาเข้าและส่งออก
การชาระภาษีสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้า ภาษีศุลกากร มูลค่าทางศุลกากร แหล่งกาเนิดของสินค้า
Roles, responsibilities, and ethics of customs brokers; laws of import and export;
tax payment for import and export goods; tariffs; customs valuation; the origins of
merchandises.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการพั ฒ นาคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม และพั ฒ นาไปสู่ การเป็ นพลเมืองที่ ดีของสั ง คม นั กศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบั ติต่าง ๆ จากการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสาคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ดังต่อไปนี้
 1.1.1 ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต เสี ยสละไม่ เอารัดเอาเปรียบผู้ อื่น มี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
 1.1.4 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ทางธุ ร กิ จ
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น
ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การ
เสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินั ย และความพร้อมเพรียงของนักศึ กษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการดารงชีวิต สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้
 2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการ
และนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าทางวิช าการและวิช าชี พ ด้ านธุรกิ จระหว่ าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่า
ทัน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรีย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ นหลั กการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) การจั ดการเรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริงโดยการศึกษาดู งานหรือเชิ ญ ผู้ เชี่ยวชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
(4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปั ญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการ
สอนเพือ่ ให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
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 3.1.2 มีความคิด คิดอย่ างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ
บู ร ณาการความรู้ จ ากสาขาวิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาและประสบการณ์ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ และ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การศึกษาในภาคสนาม
(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้ นตอนของการคิดที่
จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
(7) ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม
พร้อมทั้งช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ วัฒนธรรม
องค์การและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้ องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจากผลงาน ความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 สามารถประยุ กต์ ใช้ ห ลั กคณิ ต ศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูดและการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า
ประมวลผลและสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การ
เรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

1

-แนะนาบทเรียนและ
รายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์
การวัดผล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การนาเข้าและการ
ส่งออก
- บทบาท ความ
รับผิดชอบ ของตัวแทน
ออกของมาตรฐาน
- จรรยาบรรณตัวแทน
ออกของมาตรฐาน
Learning Outcome

3

นักศึกษาสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับ
บทบาท ความ
รับผิดชอบ ของตัวแทน
ออกของมาตรฐานได้
2

กฎหมายศุลกากร
Learning Outcome
สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การสาแดงรายการในใบ
ขนสินค้าขาเข้าได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน
และอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์ และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
4.แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทารายงาน
เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากรของสินค้า
ที่กลุ่มสนใจและนาเสนอในการ
เรียนการสอนครั้งที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาความรู้

1. นักศึกษาดูวิดีท็ศน์เกี่ยวกับ
กฎหมายศุลกากร และให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ประเด็นที่สงสัย
2. บรรยาย ยกตัวอย่างและให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการ
เรียนรู้
3. นักศึกษาฝึกกรอกเอกสาร
เกี่ยวกับการสาแดงรายการในใบ
ขนส่งสินค้าขาเข้าทีส่ อดคล้องกับ

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 1, 2, ผศ.โรจนา
3
ศุขะพันธุ์

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ

สื่อการสอน
เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาความรู้

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดีทัศน์
เกี่ยวกับการ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

กฎหมายศุลกากร
4. ผู้สอนตรวจและให้
ข้อเสนอแนะ

3

กฎหมายศุลกากร

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
กฎหมายศุลกากรได้

4

กฎหมายศุลกากร

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
กฎหมายศุลกากรได้

5

พิกัดอัตราศุลกากร1
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
พิกัดอัตราศุลกากรได้

3

สาแดงรายการ
ในใบขนส่งสินค้า
ขาเข้า
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ของ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
4. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กร
Power point
ธุรกิจต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต
3. คลิปวิดีโอ
5.ให้นักศึกษาทาแบบทบทวนท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท

สื่อการสอน
1.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาความรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สื่อการสอน
1.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาความรู้

ผศ.โรจ
นา ศุขะ
พันธุ์

ผศ.โรจ
นา ศุขะ
พันธุ์

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

6

พิกัดอัตราศุลกากร2

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
พิกัดอัตราศุลกากรได้

7

พิกัดอัตราศุลกากร3

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
พิกัดอัตราศุลกากรได้

8

พิกัดอัตราศุลกากร4
Learning Outcome
.นักศึกษาสามารถ
อธิบายพิกัดอัตรา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ของ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
11.เอกสาร
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
ประกอบการ
PowerPoint ประกอบการสอน สอนวิชาความรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย ทั่วไปเกี่ยวกับ
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ตัวแทนออก
สงสัย
ของ
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
2. สื่อการสอน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
Power point
4.ทาแบบฝึกทบทวนท้ายบท
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ผศ.โรจ
นา ศุขะ
พันธุ์

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

ศุลกากรได้

9

พิกัดอัตราศุลกากร5

สงสัย
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
พิกัดอัตราศุลกากรได้

10

ราคาศุลกากร1

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
ราคาศุลกากรได้

11

ราคาศุลกากร2

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ตัวแทนออก
ของ

2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ของ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ของ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
ราคาศุลกากรได้

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท

สอนวิชาความรู้

12

ราคาศุลกากร3

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
ราคาศุลกากรได้

13

ราคาศุลกากร4
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการ
วิเคราะห์ราคาศุลกากร

3

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ

2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ของ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
2. สื่อการสอน
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรม
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
1.เอกสาร
PowerPoint ประกอบการสอน ประกอบการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย สอนวิชาความรู้
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ ทั่วไปเกี่ยวกับ
สงสัย
ตัวแทนออก
3. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท ของ
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
5. ใบงาน

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

14

แหล่งกาเนิดสินค้า

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์แหล่งกาเนิด
สินค้า

15

นาเสนอแผนธุรกิจ (ราย
กลุ่ม)
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการ
นาเสนอ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้ายบท

สื่อการสอน
1.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาความรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนนาเสนอรายงานกลุ่ม
พิธีการศุลกากรและสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากรของสินค้า
2.ผู้เรียนผู้สอนร่วมอภิปรายผล

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวแทนออก
ของ
2. สื่อการสอน
Power point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมท้าย
บท
5.ใบงาน
สื่อการสอน
1. power
point
2. clip
3. ตัวอย่าง

ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ์

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

15

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.3
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. แบบฝึกหัด/
1.1.3,
กิจกรรม / งานที่
2.1.2, 3.1.2
ได้รับมอบหมาย(งาน 4.1.3, 5.1.2
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

3. ประเมินจากแบบ
สอบประมวลความรู้
ทางด้านสถิติ เพื่อวัด
ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค

1.1.3,
2.1.2, 3.1.2
4.1.3, 5.1.2

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1 .ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
2. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรีย น พฤติ กรรมการท างานเป็ น
ทีม
6. ประเมิ น จากผลกิ จ กรรมการจั ด
ท างานกลุ่ ม และการประเมิ น ความ
เป็นไปได้ของงานกลุ่ม
1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรูท้ างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

30%

7-8

20%

16

40%

ตัวแทนออกของ
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา

1.1.3, 2.1.2, 3.1.2
4.1.3

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

16

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กรมศุลกากร. (2560). เอกสารประกอบการเรียน ตัวแทนออกของมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คานาย อภิปรัชญาสกุล. (ม.ป.ป.). หลักการนาเข้าและส่งออก (Import and Export Principle). กรุงเทพฯ :
โฟกัส
ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา. ( 2558). การจัดการนาเข้าและส่งออก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Johnson, T.E. and Bade. D. (2010). Import Export (Procedures and documentation). 4th ed.
USA : New York.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรีย น
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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