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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  นิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

LW433 การคา้บริการระหวา่งประเทศ 

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต/ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559/ ปี 4 

5. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 - 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 - 

7. สถานทีเ่รียน    

 หอ้ง 71005 ตึก 10 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 1 กนัยายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

- เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในดา้น

การคา้บริการ 

- เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในกรณีศึกษา และขอ้พิพาทเร่ืองธุรกิจบริการระหวา่งประเทศภายใต้

องคก์ารการคา้โลก 

- เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายความสาํคญัของหลกัการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้บริการ

ระหวา่งประเทศ และบทบาทขององคก์ารการคา้โลกต่อการกาํกบัดูแลการคา้บริการของประเทศสมาชิก และ

แสดงถึงความเขา้ใจในหลกัการขั้นพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ท่ีสาํคญัของการเปิดเสรีการคา้บริการ ตลอดจน

ขอ้ตกลงการเปิดเสรีการคา้บริการในระดบัต่างๆ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

กฎเกณฑท่ี์สาํคญัของการคา้บริการ (Trade in Services) ทั้งในบริบทของขอ้ตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการของ 

GATS และ WTO รวมถึงขอ้ตกลงทวภิาคีและการรวมกลุ่มในภูมิภาคเพื่อเปิดเปิดเสรีการคา้บริการ โดยเนน้

การศึกษาเร่ืองหลกัปฏิบติัเยีย่งชาติ (National Treatment) และการเปิดตลาด (Market Access) ของการคา้

บริการ 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 - - 10 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- ความรับผดิชอบต่อสังคม 

- จริยธรรมนกักฎหมาย 

- ความโปร่งใสในการทาํงาน 

1.2 วธีิการสอน  

- การบรรยาย 

- การทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ขอ้สอบกลางภาค 

- ขอ้สอบปลายภาค 

- การเก็บคะแนนโดยการใหน้กัศึกษาโตว้าที 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

- ทฤษฎีการคา้เสรี 

- กฎเกณฑท่ี์สาํคญัของขอ้ตกลง GATT 

- ระบบการระงบัขอ้พิพาทภายใต ้WTO 

2.2 วธีิการสอน 

 - บรรยาย 

- ยกตวัอยา่ง 

- การหารือกบันกัศึกษา 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

- การวเิคราะห์ 

- การปรับกฎหมายเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัของเศรษฐกิจโลก 
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3.2 วธีิการสอน 

- การบรรยายโดยยกตวัอยา่งประกอบ 

- การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมออกความคิดเห็น 

- การตั้งโจทยใ์นการพฒันาทกัษะทางปัญญาแก่กิจกรรมโตว้าที 

3.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมโตว้าที 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

- การแบ่งกลุ่มเพื่อโตว้าที 

- การทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- เช่ือมโยงโดยใชต้วัอยา่ง 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 - วดัคะแนนโดยประเมินจากการเน้ือหาและการนาํเสนอของกิจกรรมโตว้าที 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- การวเิคราะห์ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ 

5.2 วธีิการสอน 

   - การบรรยาย 

- การสาธิตในหอ้งเรียน  

5.3 วธีิการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- กิจกรรมการโตว้าที 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 บทเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคา้

บริการระหวา่งประเทศ 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

2 การเจรจาเปิดเสรีการคา้

บริการภายใตก้รอบ WTO 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

3 หลกัเกณฑพ์ื้นฐานของ

ขอ้ตกลง GATS  

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

4 พนัธกรณีภายใตข้อ้ตกลง 

GATS 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

5 ตารางขอ้ผกูพนั (Schedules 

of Specific Commitments)  

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

6 หลกัการเขา้ตลาด (Market 

Access) และหลกัการ

ปฏิบติัเยีย่งชาติ (National 

Treatment) 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

7 หลกัการเขา้ตลาด (Market 

Access) และหลกัการ

ปฏิบติัเยีย่งชาติ (National 

Treatment) 2 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

 

8 

 

 

สอบกลางภาค 

 

2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

9 การระงบัขอ้พิพาทดา้น

การคา้บริการภายใต ้GATS 

และกรณีศึกษา 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

10 ขอ้ยกเวน้พนัธกรณีของ 

GATS (Exceptions)   

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

11 ขอ้ตกลงการเปิดเสรีการคา้

บริการระดบัทวภิาคี และ

ภูมิภาค 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

12 ขอ้ตกลงการเปิดเสรีการคา้

บริการในภูมิภาคเอเชียแป

ซิฟิค และขอ้ตกลงการเปิด

เสรีการคา้บริการท่ีประเทศ

ไทยเป็นภาคี 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

13 กฎเกณฑว์า่ดว้ยถ่ินกาํเนิด

ของบริการ (Services 

Rules of Origin): 

กรณีศึกษาการใหสิ้ทธิ

ประโยชน์ของภาคีนอก

อาเซียนภายใตข้อ้ตกลง

การคา้บริการอาเซียน 

2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

14 บทสรุปการคา้บริการ 2 การบรรยาย 

Powerpoint 

การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

 

15 

 

สอบปลายภาค 

 

3 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

สอบกลางภาค 8 30% 

2 ความเขา้ใจใน

บทเรียน 

สอบปลายภาค 15 40% 

3 ทกัษะการ

ทาํงานกลุ่มและ

การวเิคราะห์ 

กิจกรรมโตว้าที 16 30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

1) พิมพช์นก วอนขอพร “การเจรจาการคา้บริการใน WTO” เอกสารวชิาการหมายเลข 21 โครงการ WTO 

Watch 2551 

2) รายงานวิจยั Non-Party Benefits under ASEAN Services Trade Agreement and Substantive Business 

Operations (SBOs): A Developing Countries’ Perspective โดย ดร. ประพนัธ์พงษ ์ขาํอ่อน 

3) Marion Panizzon, Nichol Pohl and Pierre Sauve (2008), “GATs and the Regulation of International 

Trade in Services. The World Trade Forum, Cambridge. 

4) International Economic Law – Andreas F. Lowenfeld 

5) The Regulation of International Trade – Micheal J. Trebilcock and Robert Howse 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

- เวบ็ไซต ์www.wto.org 

- เอกสารท่ีแจกในหอ้งเรียน 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 - 

http://www.wto.org/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินรายวชิา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินรายวชิา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

- นาํผลการประเมินไปพฒันารายวชิา 

- พฒันารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสังคม 

- พฒันาการสอนใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของเด็ก 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- พิจารณาจากการตอบขอ้สอบของนกัศึกษา 

- นาํผลจากการสอบกลางภาคไปพฒันาการสอบปลายภาค 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- รวบรวมผลประเมินการสอนและผลประเมินรายวชิาจากนกัศึกษา 

- พฒันาปรับปรุงจาก Feedback ท่ีไดรั้บ 

- พฒันาปรับปรุงจากเน้ือหารายวชิาท่ีจะตอ้งสะทอ้นความเปล่ียนแปลงของสังคม 
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