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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3463204 การจัดการน าเข้าและส่งออก 

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

เป็นรายวิชาชีพบังคับ ในหลกัสูตรบริหารธุรกจิ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟือ่งประยรู 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  0891663629   E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟือ่งประยรู 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  0891663629   E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2560 ชั้นปีท่ี 3 และ 2  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  ห้อง 1116, 1107 และ 2125 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   26 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการน าเข้า-ส่งออก ลักษณะ
ผู้ประกอบการธุรกจิน าเข้าและส่งออก เงื่อนไขทางการค้า ข้ันตอนและกระบวนการน าเข้าและสง่ออก 
ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสารน าเข้า-สง่ออก 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 2.1 เพื่อพัฒนาความรบัผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของตนเองและสงัคม 
 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน าเข้าและส่งออก  
 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเอกสารน าเข้า-ส่งออก 
 2.4 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระเบียบพิธีการศุลกากร 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ความส าคัญของการน าเข้า-ส่งออก ลกัษณะผู้ประกอบการธุรกิจน าเข้าและส่งออก เงือ่นไข
ทางการค้า ข้ันตอนและกระบวนการน าเข้าและส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสาร
น าเข้า-ส่งออก 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนช่ัวโมงทฤษฎี                 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   ไม่มีการฝึกปฏิบัต ิ
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง       6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสรมิในรายวิชา   สอนเสรมิตามความต้องการของนกัศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพือ่ขอค าปรกึษาหรอืแนะน าทางวิชาการได้ตลอดเวลาด้วย
ตนเองหรือวิธีการสื่อสารที่สะดวก ดังนี ้
 3.1 โทรศัพท์  089166362  
 3.2  e-mail; toma_nim@hotmail.com  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต   
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  1.3  เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

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

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการท าฝึกปฏิบัตทิี่ได้รับ
มอบหมาย 
2. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
3. นักศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกจิกรรม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
  2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
การจัดการต้นทุนการขนสง่ และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรงุแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก้ปญัหา 

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

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

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

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะหป์ัญหา 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 างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ   
 

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

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

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสือ่สาร 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. การสอบในระดบัความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างองิ 
4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ต้นทุนการขนสง่ 
 5.3 สามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการจัดการต้นทุน
การขนสง่มาประยุกต์ใช้ในองค์การได ้
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปญัญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 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 

                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการส่งออก-
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 
- ประเมินความรู้เดิมเก่ียวกับความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับการส่งออก-น าเข้า 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

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  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่3 
 

3. วิธีการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการ 
3.1 การท าข้อตกลง-สัญญาทางการ
ค้าระหว่างประเทศ 
3.2 วิธีและรูปแบบการเสนอราคา 
3.3 การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการ

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ส่งออกและน าเข้า 
สัปดาห์ที ่4 
 

4. วิธีการและขั้นตอนการน าสินค้าเข้า  
4.1 วิธีการน าสินค้าเข้า 
4.2 ขั้นตอนการน าสินค้าเข้า 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่5 
 

5. วิธีการและขั้นตอนการส่ง
สินค้าออก 
5.1 วิธีการส่งสินค้าออก 
5.2 ขั้นตอนการส่งสินค้าออก 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่6 
 

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

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่7 7. การช าระเงินโดยการเปิด L/C 
7.1 ความหมายของ L/C 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7.2 ประเภทของ L/C 
7.3 ขั้นตอนการเปิด L/C 
7.4 การขอแก้ไข L/C 

- กรณีศึกษา 
 
 

 
 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค      ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่9 8. การขอเครดิตและการช าระเงิน
ผ่านธนาคาร 
8.1 สัญญาทรัสต์รีชีท (T/R) 
8.2 การขอวงเงิน T/R 
8.3 หนังสือรับรองผู้สั่งสินค้าเข้า 
(Shipping Guarantee) 
8.4 สินเชื่อเพ่ือการส่งออกประเภท
ต่างๆ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอปากเปล่า / 
PowerPoint 

3 0  - ถามค าถามในแต่ละหัวข้อ 
- การอธิบายวิธีการด าเนินงาน 
- การแสดงความคดิเห็นในแต่ละหัวข้อ 
- การสรุปผลการศึกษา 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่10 9. เงื่อนไขราคาและการส่งมอบสินค้า 
9.1 ปัจจัยในการก าหนดเงื่อนไขราคา
และการส่งมอบสินค้า 
9.2 ประเภทของเงื่อนไขราคาและ
การส่งมอบสินค้า 
9.3 การวิเคราะห์เงื่อนไขราคาและ
การส่งมอบสินค้า 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- การแสดงความคดิเห็นในแต่ละหัวข้อ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่11-12 10. การจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
10.1 ประเภทของธุรกิจขนส่งสินค้า 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

10.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการ
น าเข้าและส่งออก 
10.3 เอกสารที่ใช้ในการน าเข้าและ
ส่งออก 

 
 

สัปดาห์ที ่13 11. การประกันภัยสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
11.1 ประเภทและรูปแบบของการ
ประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 
11.2 เอกสารการประกันภัยสินค้า
ระหว่างประเทศ 
11.3 การคิดเบ้ียประกันภัย 
11.4 การเรียกร้องและการชดเชยค่า
สินไหมทดแทน 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
- การแสดงความคดิเห็นในแต่ละหัวข้อ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่14 12. การผ่านพิธีการศุลกากรขาออก 
12.1 พิธีการศุลกากรขาออก 
12.2 พิธีการศุลกากรด้วยระบบ EDI 
12.3 การตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
12.4 สินเชื่อเพ่ือการส่งออก 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่15 13. การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า 
13.1 พิธีการน าเข้าสินค้าทั่วไป 
13.2 พิธีการน าเข้าสินค้าพิเศษ 
13.3 การผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้
ใบขนขาเข้าพิเศษ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

13.4 พิธีการศุลกากรด้วยระบบ EDI 
13.5 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า 
13.6 สินเชื่อเพ่ือการน าเข้า 

สัปดาห์ที ่16 14. มาตรฐานการส่งเสริมการส่งออก
ทางดา้นภาษ ี
14.1 การชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน้ า
เงิน) 
14.2 การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 
19 ทว ิส าหรับสินค้า Re-Export 
14.3 การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 
19 ทว ิ
14.4 คลังสินค้าทัณฑ์บน 
14.5 นิคมอุตสาหกรรม 
14.6 การยกเว้นอากรตามกฎหมาย 
14.7 เขตปลอดอากร (Free Zone) 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค   3 0  ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ 
เฟ่ืองประยูร 

รวมจ านวนชัว่โมง 45    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช่น การเข้าช้ันเรียน  
การสง่รายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15 10% 

4.1, 4.3, 4.4 การมสี่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน ทุกสปัดาห ์  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหัด/น าเสนอ
โครงการ 

1-15  30% 

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% 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิการจัดการน าเข้าและสง่ออก 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 สุเมษ เลิศจริยพร. การเรียนรู้วิธีการด าเนินธุรกิจน าเข้าส่งออกครบวงจร. 2557    
  3. เอกสารและข้อมลูแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

เอกสารประกอบจากงานวิจัย และหนงัสอือื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    2.1 ผลการเรียนของนกัศึกษา 
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    2.2 แบบประเมินผูส้อน 
    2.3 ผลประเมินการเรียนรู ้  
3. การปรับปรุงการสอน     
    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
    3.2 วิจัยในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
    4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมิน
ประจ ารายวิชา แบบทดสอบยอ่ยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนน
พฤติกรรม 
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    5.1 การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียน
จากผูท้รงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    5.2 การวิจัยเพื่อปรับปรงุและพัฒนารายวิชา 
    5.3 การปรับปรงุและพฒันาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
    5.4 เปลี่ยน/สลับ/เพิ่มอาจารยผ์ูส้อนเพือ่ให้นัศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยกุต์ความรู้กบั
ประสบการณ์ของอาจารยห์รอืการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
 
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (อาจารย์ธมนวรรณ์  เฟ่ืองประยูร) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (……………………………………………..) 
 

 


