รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552653

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2
English for Standard Customs Brokers 2

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2557)
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พิเศษจากกรมศุลกากร (ตอนเรียน A1 และ B1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ภาษาอังกฤษสาหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1
English for Standard Customs Brokers 1
1.7 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1209
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลา
ที่กาหนด มีความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นคุณค่าของการปฺฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรให้อยู่ในกรอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการนาเข้าและส่งออก
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านคาศัพท์เฉพาะ สานวนที่ใช้ในบริบทเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสาแดงใบขนสินค้าขาเข้า -ขาออก รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องได้
3. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการนาเข้าและส่งออก และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ นามาใช้กับพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน รวมถึงสามารถคิดสร้างสรรค์การปรับใช้งานด้าน
ศุลกากรกับธุรกิจการส่งออกได้ อีกทั้งยังสามารถคานวณเงินอากรขาออกได้อย่างมีระบบและสามารถ
กรอกรายการในใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกได้
4. นักศึกษาสามารถทางานคู่ หรือทางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนในเรื่องของพิธีการศุลกากร และ
การนาเข้าส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร รวมถึงการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า -ขาออก
และสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั ความรู้ทางด้านพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสาแดงใบขนสินค้า
ขาเข้า-ขาออก เข้าใจรายละเอียดในใบขนสินค้าขาเข้า -ขาออก การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า -ขาออก
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และแหล่งกาเนิดของสินค้า จนสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการ
จัดแสดงนิทรรศการ “Who is Custom Broker?” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
อาชีพตัวแทนออกของ (custom broker) ได้ รวมถึงสามารถที่จะเข้าสอบเพื่อเป็นตัวแทนออกของ
มาตรฐานหรือปฏิบัติงานทางด้านการนาเข้าและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์เฉพาะและสานวนในพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสาแดงใบขนสินค้าขา
เข้า-ขาออก ฝึกการกรอกรายการในใบขนสินค้าขาเข้า -ขาออก ฝึกอ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ
ปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และแหล่งกาเนิดของสินค้า
Terminology and expressions in the e- customs, import- export declaration;
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practice filling import- export delivery order forms. Practice reading case studies of
examination of consignments, the privileges of customs. and the origins of
merchandises

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ
การศึกษา
งานภาคสนาม/การฝึกงาน ด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
90 ชั่วโมง
ต่อภาค ความต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
ต่อภาค
การศึกษา เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยา
การศึกษา
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่า

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตร และประกาศใน
ห้องเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารย์ประจารายวิชาสามารถให้คาปรึกษาในห้องพักอาจารย์
หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook, Application Line ผ่านทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของ

1. ผู้สอนกาหนดระเบียบปฏิบัติของการเรียน
และบรรยายเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมและ
ห้องเรียน เข้าเรียนตรงเวลา และปฏิบัติงานที่ จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านพิธีการศุลกากรที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สุจริต ไม่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่
หลอกลวง
กาหนด
2. นักศึกษาอภิปรายกลุ่มร่วมกันเสนอความคิด
2) ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อการทางานที่ได้รับ
และสะท้อนความคิดของตนเอง ฝึกการมีวินัย
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอก
รู้จักรับผิดชอบงานกลุ่ม
งานผู้อื่น

วิธีการประเมิน
1. สังเกตจากพฤติกรรมในการเข้าเรียน การตรง
ต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมิ น จากการที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มี
ความรับผิดชอบ ส่งตามกาหนด ทาด้วยตนเอง
ไม่ลอกผู้อื่น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล
10%

2-13

20%

3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานในกรอบ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้าน
การนาเข้าและส่งออก
ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

1. ผู้สอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านพิธีการ
ศุลกากรและคาศัพท์เฉพาะ รวมถึงสานวนที่ใช้
ในวงการศุลกากร ความหมายของพิธีการ
ศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสาแดงใบขน

1. ประเมินด้วยการตรวจแบบฝึกหัด
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจากการศึกษา
ดูงานสถาบันการนาเข้าและส่งออก
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านคาศัพท์
เฉพาะ และสานวนที่ใช้ในบริบททางการ
ศุลกากร
3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน
พิธกี ารศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
การสาแดงใบสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบขน
สินค้าขาเข้า-ขาออก การตรวจปล่อยสินค้าขา
เข้า-ขาออก สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ
แหล่งกาเนิดสินค้า)
4) ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับ
ธุรกิจพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

สินค้าขาเข้า-ขาออก ฝึกการกรอกรายการในใบ
ขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ฝึกอ่านกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และแหล่งกาเนิด
ของสินค้า
2. ผู้สอนให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงาน
สถาบันการนาเข้าและส่งออก
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
4. ผู้สอนให้นักศึกษาได้ทางานคู่ ทางานกลุ่ม
และนาเสนอรายงานหน้าขั้นเรียน
5. ผู้สอนให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือสื่อเทคโนโลยี
อื่นๆ รวมถึงอินเตอร์เน็ต และรายงานผลทั้งใน
รูปแบบข้อเขียนและปากเปล่า
1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาดูงานใน
สถาบันด้านการนาเข้าและการส่งออกจริง และ
นาเสนอผลเพื่อสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
จริง
2. ผู้สอนให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มจากประเด็น
ต่างๆ ที่กาหนด

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับธุรกิจการนาเข้าและส่งออก และพิธีการ
ศุลกากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและ
เทคโนโลยีด้านการบริการใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้ด้านการ
ศุลกากรกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

4. ประเมินด้วยการสอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานสรุปทั้งใน
รูปแบบข้อเขียนและปากเปล่า

1. ประเมินจากการนาเสนอสรุปความคิดเห็นที่
ได้จากการศึกษาดูงานสถาบันการเงิน
2. สังเกตจากการอภิปรายและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
และรูปเล่มรายงานสรุป

3-15

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การคานวณเงินอากรขาออกได้อย่างมีระบบ
4) สังเคราะห์องค์ความรู้

วิธกี ารสอน

3. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีนอกห้องเรียนเพื่อ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธิการทาง
ศุลกากร และงานที่ต้องรับผิดชอบของการเป็น
ตัวแทนออกของ และรายงานสรุป
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 1.ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็น
รับผิดชอบ
รายบุคคล งานคู่และงานกลุ่ม เช่น การทา
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นในการทางานคู่ และงานกลุม่ แบบฝึกหัด การตอบคาถามทบทวน การ
ได้
ติดตามข่าวเกี่ยวกับการนาเข้าส่งออก กฎหมาย
2) สื่อสารในเรื่องพิธีการศุลกากร การนาเข้าส่งออก ระเบียบของกรมศุลกากร และรายงานผลในรูป
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของ “สรุปข่าวทันโลกส่งออก” เพื่อพัฒนา
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ด้วยกัน และพัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในการทางานเป็นทีม
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษานาเสนอ
รายงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมี ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย เสร็จทันตามกาหนดเวลา
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คานวณเชิงตัวเลขแบบง่าย ในเรื่องการคานวณ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเกี่ยวกับ เงินอากรขาออก
กรณีศึกษาการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

4. ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค

1. ประเมินตนเองและเพื่อน

3-15

2. ประเมิ น จากจั ด การรายงานผลและการ
นาเสนอการติดตามหุ้นในรูปของแผนภูมิ รวมถึง
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
30%

1. ประเมินจากการจัดทารายงาน และการ
นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

13-15

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร แหล่งกาเนิดสินค้า
และสรุปเพื่อนาเสนอข้อมูลได้
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถคานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
4) คานวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

2. ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกอ่านกรณีศึกษา
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการตัดสินร่วมกันใน
เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก
กลุม่ เรื่องการเลือกใช้แผนภูมิรูปแบบที่
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และแหล่งกาเนิด เหมาะสมกับการติดตามหุ้น
ของสินค้า และมอบหมายให้นักศึกษาติดตาม
หุ้นและทารายงานสรุปการติดตามหุ้นในรูป
ของแผนภูมิและการนาเสนอในชั้นเรียน โดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ผู้สอนแนะนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดพันธบัตรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้ตวั ธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
(3 ชม.) จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
• Pretest
บทที่ 1 แหล่งกาเนิดสินค้า
1.1 ความหมายกฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการ
1. อาจารย์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดวิ ช า 1552653 ภาษาอั ง กฤษ
สอน
ส าหรั บ ตั ว แทนออกของมาตรฐาน 2 เช่ น จ านวนหน่ ว ยกิ ต 2. แนวการสอน
จานวนชั่วโมงเรียน จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 3. ข้อสอบ pretest
คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
และทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล รวมทั้งทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ
สอน
2. อาจารย์ชี้แจงและทาความเข้าใจในเรื่องระบบการประกั น
คุณภาพด้านการเรียนการสอน เช่น รายละเอียดในแนวการสอน
(มคอ. 3)
3. ทาการสอบ Pretest
4. อาจารย์บรรยายคาศัพท์ ความหมายกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิด
สินค้า

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. สังเกตการเข้าเรียน ความตรง อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
ต่อเวลา
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
(20%)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
6. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูล

2
บทที่ 2 พิ ธี ก ารศุ ล กากร
(3 ชม.) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1 พิธีการศุลกากรว่าด้วย
การนาเข้าแบบไร้เอกสาร
2.2 พิธีการศุลกากรว่าด้วย
การส่งออกแบบไร้เอกสาร

3
บทที่ 2 พิ ธี ก ารศุ ล กากร
(3 ชม.) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1 พิธีการศุลกากรว่าด้วย
การนาเข้าแบบไร้เอกสาร

กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด
2. สอบ pretest
1. อาจารย์บรรยายเรื่องพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิธีการศุลกากรว่าด้วยการนาเข้าแบบไร้เอกสาร
- พิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออกแบบไร้เอกสาร
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม/ใบงาน:
1. การจั ดกลุ่มสรุปเนื้อหาของพิธีการศุ ลกากร ในรูปแบบของ
mind mapping
2. นาเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1. อาจารย์บรรยายเรื่องพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิธีการศุลกากรว่าด้วยการนาเข้าแบบไร้เอกสาร
- พิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออกแบบไร้เอกสาร
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม/ใบงาน:

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. บทความ
3. อุปกรณ์สาหรับกิจกรรม
Mind Mapping

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
อ. ขจีนุช
และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน เชาวนปรีชา
2. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2.2 พิธีการศุลกากรว่าด้วย 1. การจั ดกลุ่มสรุปเนื้อหาของพิธีการศุลกากร ในรูปแบบของ
การส่งออกแบบไร้เอกสาร mind mapping
2. นาเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4
บทที่ 3 การสาแดงใบขน 1. อาจารย์บรรยายการสาแดงใบขนขาเข้า -ขาออก ในหัวข้อการ
(3 ชม.)
ข า เข้ า – ข า อ อ ก สาแดงรายการในใบขนสินค้ า ขาเข้า ตามขั้นตอนรายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
3.1 การสาแดงรายการใน - การตรวจสอบพิกัดฯ ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบขนสินค้าขาเข้า
- การตรวจสอบการคานวณ
3.1.1 การตรวจสอบพิกัดฯ - การสั่งตรวจ
ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่ม - การขอแก้ไขใบขนฯ เอกสารประกอบ และกรณีที่มีปัญหาอื่น
3.1.2 การตรวจสอบการ ก่อนชาระภาษีอากร หรือวางประกัน
คานวณ
- การรับรองการตรวจสอบใบขนสินค้าอาเซี่ยน
3.1.3 การสั่งตรวจ
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้ารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
3.1.4 การขอแก้ไขใบขนฯ 3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
เอกสารประกอบ และกรณี มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ที่มีปัญหาอื่น
กิจกรรม/ใบงาน:
ก่อนชาระภาษีอากร หรือ 1. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรอกรายการในใบขนสินค้าขาเข้า
วางประกัน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. แบบฝึกหัด
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
2. เอกสารประกอบการ
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
สอน
2. ประเมินจากแบบฝึกหัด
3. เว็บไซด์
3. บทความทางธุรกิจ
เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
4. ใบขนสินค้าขาเข้า
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

3.1.5 การรั บ รองการ
ตรวจสอบใบขนสิ น ค้ า
อาเซี่ยน
5
บทที่ 3 การสาแดงใบขน 1. อาจารย์บรรยายการสาแดงใบขนขาเข้า -ขาออก ในหัวข้อการ
(3 ชม.)
ข า เข้ า – ข า อ อ ก สาแดงรายการในใบขนสินค้ า ขาเข้า ตามขั้นตอนรายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
3.1 การสาแดงรายการใน - การตรวจสอบพิกัดฯ ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบขนสินค้าขาเข้า
- การตรวจสอบการคานวณ
3 . 1 . 6 ก า ร ท า ใ บ สุ ท ธิ - การสั่งตรวจ
นากลับ
- การขอแก้ไขใบขนฯ เอกสารประกอบ และกรณีที่มีปัญหาอื่น
3.1.7 การเรี ย กเก็ บ ภาษี ก่อนชาระภาษีอากร หรือวางประกัน
เพิ่มเติม
- การรับรองการตรวจสอบใบขนสินค้าอาเซี่ยน
3.1.8 การขอคื น อากรที่ - การทาใบสุทธินากลับ
ชาระไว้เกิน
- การเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
3.1.9 การสาแดงรายการ - การขอคืนอากรที่ชาระไว้เกิน
ในใบขนสินค้าขาเข้า
- การสาแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า
3.1.10 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก รอก 2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้ารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
รายการในใบขนสิ น ค้ า ขา 3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
เข้า
มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. แบบฝึกหัด
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
2. เอกสารประกอบการ
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
สอน
2. ประเมินจากแบบฝึกหัด
3. เว็บไซด์
3. บทความทางธุรกิจ
เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
4. ใบขนสินค้าขาเข้า
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6
บทที่ 3 การสาแดงใบขน
(3 ชม.) ขาเข้า – ขาออก (ต่อ)
3.2 การสาแดงรายการใน
ใบขนสินค้าขาออก
3.2.1 ประเภทใบขนสินค้า
ขาออก
3.2.2 เอกสารประกอบใบ
ขนสินค้าขาออก
3.2.3 รายการต่ า ง ๆ ที่
ส าแดงในใบขนสิ น ค้ า ขา
ออก
3.2.4 การคานวณเงินอากร
ขาออก
3.2.5 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก รอก
รายการในใบขนสิ น ค้ า ขา
ออก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน:
1. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรอกรายการในใบขนสินค้าขาเข้า
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคาศุลกากร หัวข้อ
- การกาหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์
- พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับที่ 17 (2543)
- การกาหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขในการใช้และกาหนดราคาศุลกากร
- การวางประกันอุทธรณ์ การประเมินอากรและการตรวจสอบ
หลังการตรวจปล่อย
- การวางประกันตามมาตรา 112
- การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112
- การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคานวณเงินอากร
ขาออก
3. คัดเลือกให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3. บทความ
4. ใบขนสินค้าขาออก

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2.การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินความถูกต้องของการ
คานวณเงินอากรขาออก
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3.2.6 การตรวจสอบพิกัดฯ
ราคา และการคานวณ
7
บทที่ 3 การสาแดงใบขน
(3 ชม.) ขาเข้า – ขาออก (ต่อ)
3.2 การสาแดงรายการใน
ใบขนสินค้าขาออก
3.2.1 ประเภทใบขนสินค้า
ขาออก
3.2.2 เอกสารประกอบใบ
ขนสินค้าขาออก
3.2.3 รายการต่ า ง ๆ ที่
ส าแดงในใบขนสิ น ค้ า ขา
ออก
3.2.4 การคานวณเงินอากร
ขาออก
3.2.5 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก รอก
รายการในใบขนสิ น ค้ า ขา
ออก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคาศุลกากร หัวข้อ
- การกาหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์
- พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับที่ 17 (2543)
- การกาหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขในการใช้และกาหนดราคาศุลกากร
- การวางประกันอุทธรณ์ การประเมินอากรและการตรวจสอบ
หลังการตรวจปล่อย
- การวางประกันตามมาตรา 112
- การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112
- การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคานวณเงินอากร
ขาออก
3. คัดเลือกให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3. บทความ
4. ใบขนสินค้าขาออก

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2.การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินความถูกต้องของการ
คานวณเงินอากรขาออก
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3.2.6 การตรวจสอบพิกัดฯ
ราคา และการคานวณ
8
บทที่ 4 การตรวจปล่ อ ย
(3 ชม.) สินค้า ขาเข้า-ขาออก
4.1 การตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้า
4.1.1 ขั้นตอนการผ่านพิธี
การและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 วิ ธี ก ารตรวจปล่ อ ย
สิ น ค้ า ช นิ ด ต่ า ง ๆ
(เคมีภัณฑ์, ผ้า, เครื่องจักร,
เครื่ อ งยนต์ , ศิ ล ปวั ต ถุ
ฯลฯ)
4.1.3 การสั่ ง ปล่ อ ยและ
ก า ร น า สิ น ค้ า อ อ ก จ า ก
สถานที่เก็บ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
- ขั้นตอนการผ่านพิธีการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการตรวจปล่อยสินค้าชนิดต่าง ๆ
- การสั่งปล่อยและการนาสินค้าออกจากสถานที่เก็บ
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การทาใบสุทธินากลับ
2. กรณีศึกษาเรื่องปัญหาในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. แบบฝึกหัด
1. การทดสอบกลางภาค (20%) อ. ขจีนุช
2. เอกสารประกอบการ
เชาวนปรีชา
สอน
3. บทความ
4. ใบสุทธินากลับ
5. เอกสารกรณีศึกษาเรื่อง
ปัญหาในการตรวจ
ปล่อยสินค้าขาออก
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
9
บทที่ 4 การตรวจปล่ อ ย
(3 ชม.) สินค้า ขาเข้า-ขาออก
4.1 การตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้า
4.1.4 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้ น กั บ สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า และ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ข (ของขาด,
ของเกิ น , ของขึ้ น ผิ ด ท่ า ,
ของแตกหักเสียหาย ฯลฯ)
4 . 1 . 5 ก า ร ท า ใ บ สุ ท ธิ
นากลับ
4.1.6 การเรี ย กเก็ บ ภาษี
เพิ่มเติม
4.1.7 การขอคื น อากรที่
ชาระไว้เกิน
10 บทที่ 4 การตรวจปล่ อ ย
(3 ชม.) สินค้า ขาเข้า-ขาออก
4.2 การตรวจปล่อยสินค้า
ขาออก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
- ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่นาเข้าและวิธีการแก้ไข - การ
ทาใบสุทธินากลับ
- การเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
- การขอคืนอากรที่ชาระไว้เกิน
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3. บทความ
4. ใบสุทธินากลับ
5. เอกสารกรณีศึกษาเรื่อง
ปัญหาในการตรวจปล่อย
สินค้าขาออก

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและ อ. ขจีนุช
ให้ความสนใจในการทาใบสุทธิ เชาวนปรีชา
นากลับ
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกรณีศึกษาในกลุ่ม

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3. บทความ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและ
ให้ความสนใจในการทาใบสุทธิ
นากลับ

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การทาใบสุทธินากลับ
2. กรณีศึกษาเรื่องปัญหาในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
- การรายงานเรือเข้า
- การตรวจปล่อยสินค้าในเขตศุลกากรนอกสถานที่
- การรับบรรทุก
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4.2.1 การรายงานเรือเข้า
4.2.2 การตรวจปล่ อ ย
สินค้าในเขตศุลกากรนอก
สถานที่
4.2.3 การรับบรรทุก
4.2.4 ปัญหาต่าง ๆ ในการ
ตรวจปล่อย
11 พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
(3 ชม.) - การถ่ายลา
- การขนถ่ายข้างลา
- ใบขนฯ Re-Export
- ใบสุทธินากลับ
- การขอแก้ไขรายการใน
ใบขนสินค้าขาออก รวมทั้ง
กรณีขอผ่อนผันต่าง ๆ
12 พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
(3 ชม.) - การถ่ายลา
- การขนถ่ายข้างลา
- ใบขนฯ Re-Export

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- ปัญหาต่าง ๆ ในการตรวจปล่อย
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การทาใบสุทธินากลับ
2. กรณีศึกษาเรื่องปัญหาในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

4. ใบสุทธินากลับ
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
5. เอกสารกรณีศึกษาเรื่อง การอภิปรายกรณีศึกษาในกลุ่ม
ปัญหาในการตรวจ
ปล่อยสินค้าขาออก

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องพิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด และ
ตอบคาถามใน “คาถามทบทวน”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บทบาทสมมติเรื่องการขอผ่อนผันส่งออกสินค้า

1. แบบฝึกหัด
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
2. เอกสารประกอบการ
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
สอน
2. การแสดงบทบาทสมมติ
3. บทความเกี่ยวกับพิธีการ
ส่งออกเฉพาะเรื่อง
4. อุปกรณ์ประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติ

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องพิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2. การแสดงบทบาทสมมติ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

- ใบสุทธินากลับ
- การขอแก้ไขรายการใน
ใบขนสินค้าขาออก รวมทั้ง
กรณีขอผ่อนผันต่าง ๆ
13 พิธีการส่วนบุคคลและเอก
(3 ชม.) สิทธิ์
- การปฏิบัติพิธีการของที่
ได้รับเอกสิทธิ์ทูต
- การปฏิบัติพิธีการตาม
สิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น WTO

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

4. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด และ
ตอบคาถามใน “คาถามทบทวน”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บทบาทสมมติเรื่องการขอผ่อนผันส่งออกสินค้า

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. บทความเกี่ยวกับพิธีการ
ส่งออกเฉพาะเรื่อง
4. อุปกรณ์ประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติ

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องพิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
1. แบบฝึกหัด
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
2. เอกสารประกอบการ
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สอน
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา อภิปรายใน 3. เอกสารกรณีศึกษา
กลุ่ม และนาเสนอความคิดเห็นของกลุ่มที่มีต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2.การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งและ
ความมี เ หตุ ผ ลของการแสดง

มอบหมาย

ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา

กิจกรรม/ใบงาน :
1. กรณีศึกษาเรื่องเอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษอื่นๆ
14 พิธีการส่วนบุคคลและเอก 1.ผู้สอนบรรยายเรื่องพิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
(3 ชม.) สิทธิ์
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
- การปฏิบัติพิธีการของที่ 3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับเอกสิทธิ์ทูต
- การปฏิบัติพิธีการตาม
สิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น WTO

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. แบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3. เอกสารกรณีศึกษา

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2.การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา อภิปรายใน

3. ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งและ

กลุ่ม และนาเสนอความคิดเห็นของกลุ่มที่มีต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ

ความมี เ หตุ ผ ลของการแสดง

มอบหมาย

ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา

ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. กรณีศึกษาเรื่องเอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษอื่นๆ
15 พิธีการส่วนบุคคลและเอก
(3 ชม.) สิทธิ์
- การปฏิบัติพิธีการ
นาเข้าของใช้ส่วนตัวและ
ของใช้ในบ้านเรือน
- การปฏิบัติพิธีการขอรับ
ของไปก่อน
- การปฏิบัติพิธีการของที่
ได้รับเอกสิทธิ์ทูต
- การปฏิบัติพิธีการตาม
สิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น WTO
16
(3 ชม.)

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องพิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
1. แบบฝึกหัด
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันซักถามและอภิปราย
2. เอกสารประกอบการ
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สอน
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา อภิปรายใน 3. เอกสารกรณีศึกษา
กลุ่ม และนาเสนอความคิดเห็นของกลุ่มที่มีต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กรณีศึกษาเรื่องเอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษอื่นๆ

1. สังเกตจากการมีส่วนร่ว มใน อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
การอภิปรายในชั้นเรียน
2.การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งและ
ความมี เ หตุ ผ ลของการแสดง
ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา

สอบปลายภาค
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
o โครงงาน และการนาเสนอ
o กรณีศกึ ษา
o จิตพิสัย
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ขจีนุช เชาวนปรีชา. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับตัวแทนออกของ
มาตรฐาน 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรมศุ ล กากร. (2561). เอกสารอบรมหลั ก สู ต รตั ว แทนออกของมาตรฐานของกรมศุ ล กากร.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมศุลกากร.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
องอาจ ทองอาพัน (2014). ส่งออกให้รวยอย่างเสรีในอาเซียน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แสงดาว.
Barry, Doug. (2015). A basic guide to exporting. 11th edition. USA: Department of
Commerce.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการกรมศุลกากร และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ
Wikipedia: The Free Excyclopedia. (2017). International trade. Retrieved from
https://en.wikipedia.org/wiki/International_trade on 3 July 2017.
The Customs Department of the Kingdom of Thailand. (2017). Sample of duty
assessment. Retrieved from http://search.customs.go.th:8090/CustomsEng/Sample/Sample.jsp?menuNme on 23 July 2017.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ 2) ข้อจากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ โดยมี ค ณะกรรมการ
ประเมิ น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น
ผู้ อ อกแบบแบบประเมิ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง สะท้ อ นกลั บ สู่ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอน
2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของรายวิชา
และพิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชาดังประเด็น
ต่อไปนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

งานที่ได้รับมอบหมาย

การนาเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ

(แบบฝึกหัด โครงงาน

ด้วยทักษะการ

การมีส่วนร่วมใน

รายงาน)

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/

การทางาน

การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

√

√

ความรู้

√

√

ทักษะทางปัญญา

√

√

√

√

√

√

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

√

√

และความรับผิดชอบ
ภ า ษ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา
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