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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3683202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ตัวแทนออกของมาตรฐาน 

                      (ภาษาอังกฤษ)     Standard Customs Broker 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

             (1)  อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 
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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3683202 ตัวแทนออกของมาตรฐาน 
(Standard Customs Broker) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความ
เป็นมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ใบขนสินค้าน าเข้าส่งออก ใบขนส่งสินค้าการส่งออกเฉพาะส่วนบุคคลและ เอกสิทธิ์ 
ศุลกากรส าหรับพัสดุทางอากาศ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร   

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการ

เรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
            พฤศจิกายน 2560 
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มคอ. 3 

 4 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3683202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   ตัวแทนออกของมาตรฐาน  

                     (ภาษาอังกฤษ) Standard Customs Broker   
 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

3.2 ประเภทรายวิชาเลือก 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 

    อาจารย์ผู้สอน  (1)  อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล ตอนเรียน A1 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ชั้นปีที่ 3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     9.1 วันที่จัดท า       16 พฤศจิกายน  2560 
     9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด             - 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและพิธีการทางศุลกากร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับตัวแทนออกของมาตรฐานและน าไปพิจารณา

ประกอบการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีสิทธิ์สอบเป็นตัวแทนผู้ออกของมาตรฐานได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ใบขนสินค้าน าเข้าส่งออก ใบขนส่งสินค้าการส่งออกเฉพาะ

ส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ ศุลกากรส าหรับพัสดุทางอากาศ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
Electronic customs system; import–export declaration; exporting delivery  

order specific personal and privileges; customs by mail; the privileges of customs 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน

คาบเรียนที่ไม่สามารถ

ท าการสอนได้ หรือ

ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ

ทบทวนความรู้ความ

เข้าใจให้มีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน   90 ช.ม.ต่อภาค

การศึกษา  
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   
 คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
           1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

          1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

  1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
   (2)   อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (3)   การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(4)   มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(5)    ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี 
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงทีเ่หมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
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(6)    จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 
   1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
     (2)  ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

         (3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    (4)  ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต  

แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
 
2. ความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ที่ ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้ 

         2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

      2.1.2  ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและ
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

         2.1.3    มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 

2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
(4) ฝึกให้ผู้ เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติ ตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
          2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
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(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมี
คุณภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จาก
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

       3.1.1  สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

      3.1.2  มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

      3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษา 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  การศึกษาในภาคสนาม 
(4)  ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการ

คิดท่ีจะพัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
(5)  ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพ่ิมเติม 
(6)  ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
(7)  ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา 
(8)  ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(2)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

     4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ 
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
                 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ 
วัฒนธรรมองค์การและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1)  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ 

(2)  มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ 

4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

(2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจากผลงาน 
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย 
 
5.   ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
     5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
     5.1.3   สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า 
ประมวลผลและสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2)  การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
(3)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการเรียน 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 1 พิธีการระบบอิเล็กทรอนิกส ์
   - พิธีการศุลกากรวา่ด้วยการน าเข้า
แบบไร้เอกสาร 
   -.พิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออก
แบบไร้เอกสาร 
 
 Learning Outcome 
  สามารถเข้าใจและเขียนผังความคิด 
(Mind Map) ได ้
 

3 1. แนะน าเนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค์ของวิชาการ

เรียนการสอนและการประเมินผล 

2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

ประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรยีนรู ้

3. มอบหมายใบงานใหน้ักศึกษาจดัท าผัง
ความคิด (Mind Map) 
4. แบ่งกลุ่มเพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรของ
สินค้าท่ีกลุ่มสนใจและน าเสนอในการเรยีนการ
สอนครั้งท่ี 15 
  

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

3. ใบงานจัดท าผัง

ความคิด (Mind Map) 

 

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

2 การส าแดงรายการในใบขนส่งสนิค้า
ขาเข้า 
 - การตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคา 
และสินค้ามลูค่าเพิ่ม 
 - การตรวจสอบการค านวณ 

3 1. นักศึกษาดูวิดีท็ศน์เกี่ยวกับการส าแดงรายการ
ในใบขนส่งสินค้าขาเข้า และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและประด็นที่สงสยั  
2. บรรยาย ยกตัวอย่างและให้นักศึกษาร่วม
อภปิรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

  - การสั่งตรวจ  
 - การขอแก้ไขใบขนฯ เอกสาร
ประกอบ และกรณีทีม่ีปัญหาอื่นก่าอน
ช าระภาษีอากรหรือวางประกัน 
 - การรับรองการตรวจสอบใบขน
สินค้าอาเซยีน 
  - การท าใบสุทธิน ากลบั 
  - การเรยีกเก็บภาษีเพิ่มเติม 
  - การขอคืนอากรที่ช าระไว้เกิน 
  - การส าแดงรายการในใบขนสินค้า
ขาเข้า 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการส าแดง
รายการในใบขนสินค้าขาเข้าได ้
 

 เรียนรู ้
3.  นักศึกษาฝึกกรอกเอกสารเกี่ยวกับการ

ส าแดงรายการในใบขนส่งสินค้าขาเข้า 

4. ผู้สอนตรวจและให้ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐาน  

3. วีดีทัศน์เกี่ยวกบัการ

ส าแดงรายการในใบขนส่ง

สินค้าขาเข้า 

 

  

3 การส าแดงรายการในใบขนสนิคา้ขา
ออก 
 - ประเภทใบขนสินคา้ขาออก 
 - เอกสารประกอบใบขนสินค้าขา  

3 1. นักศึกษาดูวิดีท็ศน์เกี่ยวกับการส าแดงรายการ
ในใบขนส่งสินค้าขาออก และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและประด็นที่สงสยั  
2. บรรยาย ยกตัวอย่างและให้นักศึกษาร่วม 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 ออก 
 - รายการต่าง ๆ ท่ีส าแดงในใบขน
สินค้าขาออก  
 - การค านวณเงินอากรขาออก 
 - การตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคา 
และการค านวณ 
  
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการส าแดง
รายการในใบขนสินค้าขาออกได ้
 

 อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
3.  นักศกึษาฝึกกรอกเอกสารเกี่ยวกับการ

ส าแดงรายการในใบขนส่งสินค้าขาออก 

4. ผู้สอนตรวจและให้ข้อเสนอแนะ 

5, ให้นักศึกษากลุ่มที ่1 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม
สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับการส าแดง
รายการในใบขนสินค้าขาออกของผลิตภณัฑ์ที่
กลุ่มสนใจและน าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

เรียนตัวแทนออกของ 

มาตรฐาน  

3. วีดีทัศน์เกี่ยวกับการ

ส าแดงรายการในใบขนส่ง

สินค้าขาออก 

 

 

  

4 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
 - ขั้นตอนการผ่านพิธีการและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง 
 - วิธีการตรวจปล่อยสินค้าชนิดต่าง ๆ 
 - การสั่งปล่อยและการน าสินค้าออก

จากสถานที่เก็บ 
 - การท าใบสุทธิน ากลับ 
 - การเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 
 - การขอคืนภาษีที่ช าระไว้เกิน 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 2 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม

สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับการตรวจ 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

3. ตัวอย่างเอกสารการ

ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 



มคอ. 3 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจ
ปล่อยสินคา้ขาเข้าได ้

 ปล่อยสินคา้ขาเข้าของผลติภณัฑ์ทีก่ลุ่มสนใจ
และน าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

   

5 การตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
 - การรายงานเรือเขา้ 
 - การตรวจปล่อนสินค้าใจเขต
ศุลกากรนอกสถานท่ี 
 - การรับบรรทุก 
 - ปัญหาต่าง ๆ ของการตรวจปลอ่ย 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจ
ปล่อยสินคา้ขาออกได ้

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 3 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม

สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับการตรวจ

ปล่อยสินคา้ขาออกของผลิตภัณฑท์ี่กลุ่มสนใจ

และน าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

6 พิธีการส่งออกเฉพาะเร่ือง 
 - การถ่ายล า 
 - การขนถ่ายข้างล า 
 - ใบขน ฯ Re-Export 
 - ใบสุทธิน ากลับ 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 



มคอ. 3 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 - การขอแก้ไขรายการในใบขนสินค้า
ขาออก รวมทั้งกรณีขอผ่อนผันต่าง 
ๆ 

 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับพิธีการ
เฉพาะเรื่องได ้

 อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 4 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม
สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับพีธีการส่งออก
เฉพาะเรื่องของผลติภณัฑ์ที่กลุม่สนใจและ
น าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

3. ตัวอย่างเกสารเกี่ยวกับ

พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง 

 

  

7 พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธ์  
 - การปฏิบัติการน าเข้าของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในบ้านเรือน 
- การปฏิบัติการขอรับของไปก่อน 
- การปฏิบัติการของที่ได้รับเอกสทิธ์ิ
ฑูต 
- การปฏิบัติพิธีการตามสิทธิพิเศษอื่น 
ๆ 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับพิธีการ
ส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ได ้

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 5 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม

สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับพิธีการบุคคล

และเอกสิทธ์ิของผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มสนใจและ

น าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 พิธีการศุลกากรทางอากาศ 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติการน าเข้า-
ส่งออก 
 - การตรวจและควบคุมสินค้าน าเข้า-
ส่งออก 
 - สินค้าถ่ายล า 
 - การตรวจของผู้โดยสารขาเข้าและ
ขาออก 
พิธีการพิเศษเฉพาะเร่ือง 
 - การใช้ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก 
 - การเก็บเอกสารปากระวาง 
 - การใช้เอกสารค้ าประกันของ AYA 
CARNET 
 - การตรวจปล่อยของด้วยการส่งของ
เมลด์่วน 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากรทางอากาศและพิธีการพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 6 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม

สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับพีธีการ

ศุลกากรทางอากาศหรือพิธีพิเศษเฉพาะเรื่องของ

ผลิตภณัฑ์ที่กลุ่มสนใจและน าเสนอในการเรียน

ครั้งต่อไป 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

3. ตัวอย่างเกสารเกี่ยวกับ

พิธีการพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 



มคอ. 3 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 
- การน าเข้า-ส่งออกทางไปรษณียแ์ละ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 
- สิ่งของส่งทางไปรษณีย ์
- การคัดแยกและน าจ่ายสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์ต่างประเทศ 
- การติดต่อขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
ต่างประเทศ 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับศลุกากร
ทางไปรษณไีด ้
 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 7 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม

สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับพีธีการ

ศุลกากรทางไปรษณยี์ของผลติภณัฑ์ที่กลุ่มสนใจ

และน าเสนอในการเรียนครั้งต่อไป 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

10 การเอาคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
- หลักการขอคืนอากรตามมาตรา 19 
ทวิ 
- ขั้นตอนการขอคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิ 
- ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 
- การคืนอากรทั่วไป 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน 

  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเอาคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 

 4. ให้นักศึกษากลุ่มที่ 8 ก าหนดผลิตภณัฑ์ที่กลุ่ม
สนใจ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเกีย่วกับการเอาคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ ของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม
สนใจและน าเสนอในการเรยีนครั้งต่อไป 

   

11 การชดเชยอากร 
- หลักการขอชดเชยค่าภาษีอากร 
ตาม พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากร 
- สินค้าส่งออกท่ีผลติในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2524 
- ขั้นตอนการชดเชยค่าภาษีอากร 
- ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับการชดเชย
อากร 

3 1. ให้นักศึกษากลุ่มที่ไดร้ับมอบหมายน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมายในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถามและเสนอ
ความคิดเห็น 
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

 

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

12 คลังสินค้าทัณฑ์บน 
- ประเภทของสินค้าทัณฑ์บน 
- สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์
บน 
- พิธีการเกี่ยวกับการน าของเข้าและ 

3 1. วิทยากรบรรยาย ยกตัวอย่างและเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถาม 
3. ให้นักศึกษาสรุปเรื่องที่ได้ฟังและส่งในช้ัน
เรียน 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 



มคอ. 3 

 19 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 การน าของออกในคลังสินค้าทัณฑบ์น 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับคลังสนิค้า
ทัณฑ์บน 

  มาตรฐาน   

13 เขตอุสาหกรรมส่งออก 
 - ความหมาย 
- สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออก 
- พิธีการศุลกากรในเขตอตุสาหกรรม
ส่งออก 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับเขต
อุสาหกรรมส่งออก 

3 1. ผู้สอนยกกรณีศีกษาเกีย่วกับปัญหาของเขต
อุสาหกรรมการส่งออก 
2. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
3. ให้นักศึกษาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากกรณึ

ศึกษาที่น าเสนอก่อนเรยีน 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

3. กรณีศีกษาเกี่ยวกับเขต

อุสาหกรรมการส่งออก 

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

14 เขตปลอดอากร 
- ความหมายและการขอจดัตั้ง 
- สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร 
- พิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร 
 

3 1. ผู้สอนยกกรณีศีกษาเกีย่วกับปัญหาของเขต
ปลอดอากร 
2. บรรยาย ยกตัวอย่าง และนักศกึษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ  

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 Learning Outcome 
    สามารถอธิบายเกี่ยวกับเขตปลอด
อากรได ้

 3. ให้นักศึกษาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากกรณึ
ศึกษาที่น าเสนอก่อนเรยีน 

มาตรฐาน  

3. กรณีศีกษาเกี่ยวกับเขต
ปลอดอากร 

 

  

15 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพิธี
การศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร 
 
Learning Outcome 
    สามารถอธิบายพิธีการศลุกากร
และสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรของ
สินค้าได ้
 

3 1. นักศึกษาน าเสนอพิธีการศลุกากรและสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากร พร้อมตอบข้อซักถาม
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกลุม่ 
2.  ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และให้นักศึกษา
ซักถามข้อสงสัย 
 

1. PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการ

เรียนตัวแทนออกของ

มาตรฐาน  

 

ข้อ 1, 2, 3 อ.กนกวรรณ 
รุ่งอดุลพิศาล 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียน / การ
ตรงต่อเวลา /                  
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง/การ
มีจิตส านึกความถูกต้อง/
คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1.3 1. ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิ ดชอบ ใน หน้ าที่   ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-15 
 

10 

2. งานเดี่ยวที่ได้รับ

มอบหมาย (รายบุคคล/

รายกลุ่ม) /การทดสอบ

ย่อย 
 

1.1.3, 2.1.2, 3.1.2, 

4.1.3, 5.1.2 

- ประเมินจากการส่งงาน

ตรงเวลา  

- ประเมินจากคุณภาพ

งาน/คะแนนที่ได้จากการ

สอบ 

1-15 
 

40 

 

3. พิธีการศุลกากรและ

สิทธิประโยชน์ทาง

ศุลกากรของผลิตภัณฑ์ 

 

1.1.3, 2.1.2, 3.1.2, 

4.1.3, 5.1.2 

- ประเมินจากการส่งงาน

ตรงเวลา    

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- การน าเสนองาน 

15 
 

20 

 

4. สอบปลายภาค 1.1.3, 2.1.2, 3.1.2, 

4.1.3 

1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัย 

16 
 

30 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
กรมศุลกากร. (2560). เอกสารประกอบการเรียน ตัวแทนออกของมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการ

สื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (ม.ป.ป.). หลักการน าเข้าและส่งออก (Import and Export Principle). กรุงเทพฯ : 

โฟกัส 

ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา. ( 2558). การจัดการน าเข้าและส่งออก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Johnson, T.E. and Bade. D. (2010). Import Export (Procedures and documentation). 4th ed.  

         USA : New York. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เว็ปไซต์ของสนามบินสุวรรณภูมิ 

 เว็ปไซต์ของกรมศุลกากร 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.se-ed.com/product-search/คำนาย-อภิปรัชญาสกุล.aspx?keyword=%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2+%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/ชัยชนะ-ตีรสุกิตติมา.aspx?keyword=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2&search=author
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
 

 


