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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3463204 การจัดการน าเข้าและส่งออก 

   (Import - Export Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)       
  โทร.  084-9324623  E-mail.  Vasurat.do@gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)       
  โทร.  084-9324623   E-mail.  Vasurat.do@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2560 ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สป.) 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   13 ตุลาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการน าเข้า-ส่งออก ลักษณะ
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเข้าและส่งออก เงื่อนไขทางการค้า ขั้นตอนและกระบวนการน าเข้าและส่งออก 
ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสารน าเข้า-ส่งออก 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของตนเองและสังคม 
 2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน าเข้าและส่งออก  
 2.3 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเอกสารน าเข้า-ส่งออก 
 2.4 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านระเบียบพิธีการศุลกากร 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ความส าคัญของการน าเข้า-ส่งออก ลักษณะผู้ประกอบการธุรกิจน าเข้าและส่งออก เงื่อนไข
ทางการค้า ขั้นตอนและกระบวนการน าเข้าและส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสาร
น าเข้า-ส่งออก 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงทฤษฎี                 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง       6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพ่ือขอค าปรึกษาหรือแนะน าทางวิชาการได้ตลอดเวลาด้วย
ตนเองหรือวิธีการสื่อสารที่สะดวก ดังนี้ 
 3.1 โทรศัพท ์ 084-9324623  
 3.2  e-mail; Vasurat.do@gmail.com 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการท าฝึกปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
3. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกิจกรรม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
  2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
การจัดการต้นทุนการขนส่ง และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ
ต้นทุนการขนส่งและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการจัดการต้นทุนการ
ขนส่งประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
 3.2 มีความสามารถวิเคราะห์และอธิบายให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 
 
 
 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   
 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง 
 5.3 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นทุน
การขนส่งมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3463204 การจัดการน าเข้า
และส่งออก 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก-
น าเข้า 
1.1 บทบาทและความส าคัญ 
1.2 สถิติการส่งออก-น าเข้า 
1.3 การรวมกลุ่มทางการค้า 
1.4 อุปสรรคทางการค้า 
1.5 สิทธิประโยชน์ทางการค้า 

- แจกแผนการสอน 
- บรรยาย อภิปราย 
- ชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล 
- ประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก-น าเข้า 
 

น าเสนอตัวอยา่ง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่2 
 

2. รูปแบบการด าเนินธุรกิจส่งออก-
น าเข้า 
2.1 ประเภทและลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจ 
2.2 โครงสร้างธุรกิจส่งออก-น าเข้า 
2.3 รูปแบบการจัดองค์กร 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่3 
 

3. วิธีการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการ 
3.1 การท าข้อตกลง-สัญญาทางการ
ค้าระหว่างประเทศ 
3.2 วธิีและรูปแบบการเสนอราคา 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

3.3 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้ 

สัปดาห์ที ่4 
 

4. วิธีการและขั้นตอนการน าสินค้าเขา้  
4.1 วธิีการน าสินค้าเข้า 
4.2 ขั้นตอนการน าสินค้าเข้า 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่5 
 

5. วิธีการและขั้นตอนการส่ง
สินค้าออก 
5.1 วธิีการส่งสินค้าออก 
5.2 ขั้นตอนการส่งสินค้าออก 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอยา่ง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่6 
 

6. การช าระเงินค่าสินค้าระหวา่ง
ประเทศ 
6.1 การช าระเงินเม่ือสั่งซ้ือสินค้า 
6.2 การช าระเงินพร้อมกับการส่งมอบ
สินค้า 
6.3 การช าระเงินเม่ือสินค้าถูกส่งเมื่อ
ปลายทาง 
6.4 การช าระเงินโดยวธิีเรียกเกบ็เงิน 
6.5 Open Account 
6.6 การช าระเงินค่าสินค้าฝากขาย 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอยา่ง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่7 7. การช าระเงินโดยการเปิด L/C 
7.1 ความหมายของ L/C 
7.2 ประเภทของ L/C 
7.3 ขั้นตอนการเปิด L/C 
7.4 การขอแก้ไข L/C 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอยา่ง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
 
 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค      ข้อสอบปรนัยและอัตนยั อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 
สัปดาห์ที ่9 8. การขอเครดิตและการช าระเงิน

ผ่านธนาคาร 
8.1 สัญญาทรัสต์รีชีท (T/R) 
8.2 การขอวงเงิน T/R 
8.3 หนังสือรับรองผู้ส่ังสินค้าเข้า 
(Shipping Guarantee) 
8.4 สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภท
ต่างๆ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอปากเปล่า / 
PowerPoint 

3 0  - ถามค าถามในแต่ละหัวขอ้ 
- การอธิบายวิธกีารด าเนินงาน 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
หัวข้อ 
- การสรุปผลการศึกษา 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่10 9. เง่ือนไขราคาและการส่งมอบสินค้า 
9.1 ปัจจัยในการก าหนดเง่ือนไขราคา
และการส่งมอบสินค้า 
9.2 ประเภทของเง่ือนไขราคาและ
การส่งมอบสินค้า 
9.3 การวิเคราะห์เง่ือนไขราคาและ
การส่งมอบสินค้า 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
หัวข้อ 
 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่11-12 10. การจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

10.1 ประเภทของธุรกิจขนส่งสินค้า 
10.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการ
น าเข้าและส่งออก 
10.3 เอกสารที่ใช้ในการน าเข้าและ
ส่งออก 

- กรณีศึกษา 
 
 

- กรณีศึกษา - ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที ่13 11. การประกันภัยสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
11.1 ประเภทและรูปแบบของการ
ประกันภยัสินค้าระหว่างประเทศ 
11.2 เอกสารการประกันภัยสินค้า
ระหว่างประเทศ 
11.3 การคิดเบี้ยประกันภยั 
11.4 การเรียกร้องและการชดเชยค่า
สินไหมทดแทน 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
หัวข้อ 
 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่14 12. การผ่านพิธกีารศุลกากรขาออก 
12.1 พิธกีารศุลกากรขาออก 
12.2 พิธกีารศุลกากรด้วยระบบ EDI 
12.3 การตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
12.4 สินเชื่อเพื่อการส่งออก 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่15 13. การผ่านพิธกีารศุลกากรขาเขา้ 
13.1 พิธกีารน าเขา้สินค้าทั่วไป 
13.2 พิธกีารน าเขา้สินค้าพิเศษ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

13.3 การผ่านพิธกีารศุลกากรโดยใช้
ใบขนขาเข้าพิเศษ 
13.4 พิธกีารศุลกากรด้วยระบบ EDI 
13.5 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
13.6 สินเชื่อเพื่อการน าเข้า 

 

สัปดาห์ที ่16 14. มาตรฐานการส่งเสริมการส่งออก
ทางด้านภาษ ี
14.1 การชดเชยค่าภาษอีากร (มุมน้ า
เงิน) 
14.2 การคืนอากรขาเขา้ตามมาตรา 
19 ทวิ ส าหรับสินค้า Re-Export 
14.3 การคืนอากรขาเขา้ตามมาตรา 
19 ทวิ 
14.4 คลังสินค้าทัณฑ์บน 
14.5 นิคมอุตสาหกรรม 
14.6 การยกเว้นอากรตามกฎหมาย 
14.7 เขตปลอดอากร (Free Zone) 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเขา้ใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค   3 0  ข้อสอบปรนัยและอัตนยั อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 
รวมจ านวนชั่วโมง 45    

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

4.1, 4.3, 4.4 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหัด/น าเสนอ
โครงการ 

1-15  35% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิการจัดการน าเข้าและส่งออก 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 สุเมษ เลิศจริยพร. การเรียนรู้วิธีการด าเนินธุรกิจน าเข้าส่งออกครบวงจร. 2557    
  3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบจากงานวิจัย และหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
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    2.2 แบบประเมินผู้สอน 
    2.3 ผลประเมินการเรียนรู้   
3. การปรับปรุงการสอน     
    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
    3.2 วิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
    4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมิน
ประจ ารายวิชา แบบทดสอบย่อยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนน
พฤติกรรม 
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    5.1 การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    5.2 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
    5.3 การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
    5.4 เปลี่ยน/สลับ/เพิ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นัศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับ
ประสบการณ์ของอาจารย์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
 
 
ลงช่ือ   อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ อาจารย์จิระพงษ์  เรืองกุน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 

 


