
1 
 

 

         
 

                      รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา 1552652 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 

ตอนเรียน A1และ B1 นักศึกษารหัส 59 
 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์  

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 



2 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  

1552652   ภาษาอังกฤษส าหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1  
      English for Standard Customs Brokers 1  

2.  จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต  อัตราส่วนการเรียน (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

       1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       นางสาวลลิตา  พูลทรัพย์        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์พิเศษจากกรมศุลกากร อาจารย์ผู้สอน 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

       ไม่มี  

8.  สถานที่เรียน  

      ห้อง 32503 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

       15 กรกฎาคม 2561     

 

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพระเบียบข้อบังคับ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับการจัดการผ่านพิธีการศุลกากร บทบาทหน้าที่
และจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ 
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1.3 มีทักษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร ราคาศุลกากรสินค้า การ
ช าระภาษีส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้า 
1.4 มีความรู้เกี่ยวกับพิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ พิธีการศุลกากรทาง
อากาศยาน และพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 
1.5 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่นได้อย่างดี 
1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 สามารถสอบเพ่ือเป็นตัวแทนออกของมาตรฐานหรือปฏิบัติงานทางด้านการน าเข้าและส่งออกได้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านพิธีการศุลกากรมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน า

ความรู้ ความเข้าใจในทักษะการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ควรมีการฝึกปฏิบัติการลงทะเบียนสินค้าน าเข้าและ
ส่งออกผ่านระบบคอมพิวเตอร์  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 1.  ค าอธิบายรายวิชา  

ค าศัพท์เฉพาะและส านวนในการจัดการผ่านพิธีการศุลกากร บทบาท ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ
ของตัวแทนออกของ ฝึกอ่านเอกสารเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร ราคาศุลกากรสินค้า การ
ช าระภาษีส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้า ฝึกอ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับพิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง พิธีการส่วน
บุคคลและเอกสิทธิ พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน และพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 
 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.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ / 
 งานภาคสนาม / การฝึกงาน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง  สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์  
     - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ ทุก
วันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
วิธีสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
4) มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี เรื่อง
การตรงต่อเวลา และวินัยในการ
ท างานมอบหมายให้นักศึกษาโดย
ก าหนดระยะเวลาส่งที่แน่นอน
และช้ีแจงเรื่องการทุจริต 
2) ช้ีแจงข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้อนและ
ผู้เรยีน  

1) ประเมินจากการตรวจงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลา 
2) ตรวจสอบงานนักศึกษาว่ามี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
อย่างถูกต้องและไมค่ัดลอกงาน
ผู้อื่น 
3) สอบถามความเข้าใจเรื่อง
ข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้อนกับ
ผู้เรยีน 

1-15 5% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
2) มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในบริบทการ
สัมมนาทางธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

1) การบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมายศลุกากร พิธีการศุลกากร 
พิกัดอัตราศลุกากร แหล่งก าเนิด
สินค้า โดยมีตัวอย่างประกอบและ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
2) อธิบายค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ที่ใช้ในบริบทพิธีการ
ศุลกากร 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากรแล้วน าเสนอข้อมูลหน้า
ช้ันเรียน 
4) การศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร
และน าเสนอรายงานในบริบททาง
ธุรกิจด้วยรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1) ประเมินจากการท าแบบ 
ฝึกหัด แบบทดสอบย่อย  
และรายงาน 
2) ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดและการทดสอบ 
3) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผู้เรียน 
 

1-16 40% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับ
ใช้องค์ความรู้อย่าง

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอกรณีศึกษา 
3) มอบหมายให้นักศึกษาเขียน
รายงานสรุปสะท้อนองค์ความรู้ที่ได้

1) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
2) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผู้เรียน และให้ผล
สะท้อนกลับ 
 

1-16 40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
เหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4) สังเคราะห์องค์ความรู้ 

เรียนมา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2)  สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)  มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น 

1) ใช้กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2) ใช้การถาม-ตอบ และให้
นักศึกษาแสดงความคดิเห็น โดย
การโตต้อบระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษา และระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน 
3) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

1) ประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการท ากิจกรรมคู่
และกลุม่ 
2) ประเมินจากการสังเกตการณ์
สื่อสารในช้ันเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนองาน
หน้าช้ันเรียน 

1-15 10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลได้ 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้
4) ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละ
สัปดาห ์
2) ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 
3) ฝึกให้นักศึกษาค านวณและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น 
 

1) ประเมินจากการสังเกตการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) ประเมินตามความถกูต้องจากการ
น าเสนอข้อมูลธุรกจิ 

        

1-15 5% 

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก   
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

1 
(3ช.ม.) 

 
 

Orientation 
- ชี้แจงค าอธิบาย
รายวิชา จุดมุ่งหมาย 
แนวการสอน ข้อก าหนด
ต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
1552652 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 เช่น 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมง
เรียน จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. เอกสาร
ประกอบการ

1. สังเกตจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
  

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



6 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 
ประเมินผล ชี้แจงและ
ท าความเข้าใจนโยบาย
และระบบการประกนั
คุณภาพการเรียนการ
สอน 
- จรรยาบรรณตัวแทน
ออกของ 

ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมการเรยีนการ
สอน การวัดและการประเมินผล 
รวมทั้งทรัพยากรประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย์ชี้แจงและท าความ
เข้าใจในเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพด้านการเรียนการสอน 
เชน่ รายละเอียดในแนวการสอน 
(มคอ.3)  
3. อาจารย์บรรยายค าศัพท์ 
ส านวนที่เกี่ยวกับพิธีการผ่าน
ศุลกากร 
- บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตัวแทนออกของ  
- การบริหารราชการกรมศลุกากร 
- บทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณ
ของตัวแทนออกของ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกัน
ซักถามและอภิปราย 
5. ผู้สอนแนะน าสารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูล 

สอน 
 

2  
(3ช.ม.) 

กฎหมายศุลกากร  
 

1. อาจารย์บรรยายเรื่องกฎหมาย
ศุลกากร 
- ลักษณะพิเศษของกฎหมาย
ศุลกากร 
- ความผิดและการด าเนินคดีตาม
กฎหมายศลุกากร 
- กฎหมายพิกัดอัตราศลุกากร 
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายศลุกากร 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
2. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

3 
(3ช.ม.) 

กฎหมายศุลกากร  
 

1. อาจารย์บรรยายเรื่องกฎหมาย
ศุลกากร 
- กฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้อง
ก าจัด 
-การเสียภาษีส าหรับของที่น าเข้า
และส่งออก  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายศลุกากร 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
2. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



7 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ 

 

4 
(3ช.ม.) 

 
 
 

กฎหมายศุลกากร  
 

1. อาจารย์บรรยายเรื่องกฎหมาย
ศุลกากร 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม   
- ภาษีสรรพสามติ อื่น ๆ  
- ภาระค่าภาษีอากรและความ
รับผิดชอบในการช าระค่าภาษีอากร 
2. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายศลุกากร 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
2. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบ
จรรยาบรรณตัวแทนออก
ของและกฎหมายศุลกากร 
(10%) 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

5 
(3ช.ม.) 

 

พิกัดอัตราศุลกากร 
 

1. อาจารย์บรรยายพิกัดอตัรา
ศุลกากร ในหัวข้อ 
- ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศลุกากร 
และหลักเกณฑ์การตีความพิกัด
อัตราศุลกากร  ระบบฮาร์โมไนซ ์
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ขอ้มลู
เพิ่มเตมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบพิกัดอัตรา
ศุลกากร (10%) 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

6 
(3ช.ม.) 

 

พิกัดอัตราศุลกากร 
 

1. อาจารย์บรรยายพิกัดอตัรา
ศุลกากร ในหัวข้อ 
- การจ าแนกประเภทพิกัดอัตราขา
เข้าตอนท่ี 1 – 32  
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ข้อมลู
เพิ่มเตมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

7 
(3ช.ม.) 

 

พิกัดอัตราศุลกากร 
 

1. อาจารย์บรรยายพิกัดอตัรา
ศุลกากร ในหัวข้อ 
- การจ าแนกประเภทพิกัดอัตราขา
เข้าตอนท่ี 33 – 65 
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
  

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ข้อมลู
เพิ่มเตมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

8 
(3ช.ม.) 

 

พิกัดอัตราศุลกากร 
 

1. อาจารย์บรรยายพิกัดอตัรา
ศุลกากร ในหัวข้อ 
- การจ าแนกประเภทพิกัดอัตราขา
เข้าตอนท่ี 66 – 97  
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ข้อมลู
เพิ่มเตมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบพิกัดอัตรา
ศุลกากร (10%) 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

9 
(3ช.ม.) 

 
 

พิกัดอัตราศุลกากร 
 

1. อาจารย์บรรยายพิกัดอตัรา
ศุลกากร ในหัวข้อ 
- ของที่ได้รับการยกเว้นตามพิกัดฯ 
ภาค 4 และพิกัดอัตราขาออก 
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ข้อมลู
เพิ่มเตมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบพิกัดอัตรา
ศุลกากร (10%) 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

10 
(3ช.ม.) 

 
 

ราคาศุลกากร 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคา
ศุลกากร หัวข้อ 
- การก าหนดราคาศุลกากรตาม
ความตกลงแกตต์  
- พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับท่ี 17 
(2543) 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร
ตามวิธีต่าง ๆ  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

11 
(3ช.ม.) 

 

ราคาศุลกากร 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคา
ศุลกากร หัวข้อ 
- การก าหนดราคาศลุกากรตาม
ความตกลงแกตต ์  
-   กฎกระทรวง ฉบับท่ี 132 พ.ศ. 
2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขในการใช้และก าหนดราคา
ศุลกากร 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบราคา
ศุลกากร (10%) 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร
ตามวิธีต่าง ๆ  
3. คัดเลือกให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

 

12 
(3ช.ม.) 

 

ราคาศุลกากร 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคา
ศุลกากร หัวข้อ 
- การวางประกันอุทธรณ์  การ
ประเมินอากรและการตรวจสอบ
หลังการตรวจปล่อย  
- การวางประกันตามมาตรา 112 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร
ตามวิธีต่าง ๆ  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

13 
(3ช.ม.) 

 

ราคาศุลกากร 1. ผู้สอนบรรยายเรื่องราคา
ศุลกากร หัวข้อ 
- การอุทธรณ์การประเมินอากร
ตามมาตรา 112 
- การตรวจสอบหลังการตรวจ
ปล่อยสินคา้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร
ตามวิธีต่าง ๆ  
3. คัดเลือกให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
จากการทดสอบราคา
ศุลกากร (10%) 
 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

14 
(3ช.ม.) 

 
 

แหล่งก าเนิดสินค้า 1.ผู้สอนบรรยายเรื่องแหล่งก าเนดิ
สินค้า 
-   ความหมายกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้า 
-   ประเภทของกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้า 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกัน
ซักถามและอภิปราย 
3. ผู้สอนแนะน าสารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์
 
 
 
 
 

15 
(3ช.ม.) 

 

แหล่งก าเนิดสินค้า 1.ผู้สอนบรรยายเรื่องแหล่งก าเนดิ
สินค้า 
-   WTO 
-   ASEAN 
-   ASEAN PLUS 
-   ความร่วมมือทวิภาคีอื่น ๆ 
-   ความร่วมมือพหุภาคีอื่น ๆ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
ประเมินผล  
1. จาการน าเสนอรายงาน

1. วิทยากร
จากกรม
ศุลกากร 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 
-   FTA 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกัน
ซักถามและอภิปราย 
3. ผู้สอนแนะน าสารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
4. ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานการ
เรื่องการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร 

การศึกษาดูงาน (10%) 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 
(1.30 
ช.ม.) 

สอบปลายภาค  
 

 
5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - คะแนนระหว่างภาค   ร้อยละ 70 
  - คะแนนสอบปลายภาค   ร้อยละ 30 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานของกรมศุลกากร 

2.  เอกสารและขอมูลส าคัญ 
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.  เอกสารและขอมูลแนะน า  

www.customs.go.th 
 

http://www.customs.go.th/
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
และข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงรายวิชา  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน  
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ 
 1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของภาคเรียน 
 1.3 ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(บทความ/ โครงการ/ 

รายงาน) 

การน าเสนอผลงานด้วย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การสื่อสาร/ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม √  √ √ 
ความรู้  √ √ √ 
ทักษะทางปัญญา  √ √ √ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

√  √ √ 

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ √ 

 

7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา

ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเปน็เป็นรายกรณี  
 


