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 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหลายประการ ประการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และ
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจก
ให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ที่นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเข้มหรือ
สัมมนาเสริมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่าง
ประเทศฉบับนี้ คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม จ านวน 2 ครั้ง และนักศึกษา
ต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 

             คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
         กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

การค้าระหว่างประเทศ 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

การค้าระหว่างประเทศ 
 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
18 มิถุนายน 2565             กรุงเทพและพ้ืนที่ก าหนดผ่าน MS Teams 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงติดตามได้จาก Web Site ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการ 
      ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

การค้าระหว่างประเทศ 
International Commercial Arbitration 

    
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

  ความเป็นมา แนวคิด และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการการ ประเภทของ
อนุญาโตตุลาการการ  และบทบาทของศาลหรือองค์การสหประชาชาติในการสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงศึกษารูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการ การด าเนินการชั้น
อนุญาโตตุลาการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมีค าชี้ขาด และวิธีการบังคับค าชี้ขาดและการเพิกถอนค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 

 วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการด าเนินการอนุญาโตตุลาการออนไลน์
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทการลงทุน ผ่าน
กฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน รวมถึงมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐตามสนธิสัญญา 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายปรัชญา แนวคิด และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการ ประเภทของการอนุญาโตตุลาการการ  และบทบาทของ
ศาลหรือองค์การสหประชาชาติที่มีต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการ และกลไก ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
สัญญาอนุญาโตตุลาการ การด าเนินการชั้นอนุญาโตตุลาการ การบังคับค าชี้ขาดและการเพิกถอน
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายรูปแบบกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ
ด าเนินการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ได ้

4. เ พ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุญาโตตุลาการการลงทุน รวมถึงการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนโดยอนุญาโตตุลาการตาม
สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนได้ 

5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐตามสนธิสัญญาได้ 
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 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 2 บทบาทขององค์การสหประชาชาติต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 3 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 4 สัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 5 การด าเนินการชั้นอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 6 บทบาทของศาลต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 7 การเพิกถอนค าชี้ขาด 
 หน่วยที่ 8 การบังคับค าชี้ขาด 
 หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีในการด าเนินการอนุญาโตตุลาการ 
 หน่วยที่ 10 การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้แนวคิด UN 
 หน่วยที่ 11 การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ภายใต้ New York Convention 
 หน่วยที่ 12 การอนุญาโตตุลาการการลงทุนภายใต้ ICSID Convention 
 หน่วยที่ 13 การด าเนินการอนุญาโตตุลาการภายใต้ ICSID Convention 
 หน่วยที่ 14       การระงับข้อพิพาทเก่ียวกับการลงทุนโดยอนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญา 
   คุ้มครองการลงทุน 
 หน่วยที่ 15 มาตรการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับ 
   รัฐตามสนธิสัญญา 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา   ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่าง

ประเทศ 
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 

2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายเรื่อง 

3.  ต ารา 
 1. ธวัชชัย สุวรรณพาณิช, ค าอธิบาย พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545, กรุงเทพฯ, นิติ
ธรรม, 2557 
 2. เสาวนีย์  อัศวโรจน์ ,  ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการ
อนุญาโตตุลาการ, กรุงเทพ, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 3. ไชยวัฒน์ บุนนาค, อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ, กรุงเทพ, โรงพิมพ์เดือนตุลา, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, 2554 
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วิธีการศึกษา 

1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้า
ระหว่างประเทศ 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตั้งแต่ 
โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืน เพ่ือศึกษาเนื้อหาจาก
ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 
  1.2.2  การเตรียมด้านร่างกาย จัดเวลาการศึกษาและท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม มี
สมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 
  1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ 
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา 
เพ่ือทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
  1.3.4  ศึกษาเนื้อหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ 
  1.3.5  ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบแนว
ตอบกิจกรรม 
  1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนว
การศึกษาชุดวิชา 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดวิชา 
41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยาการอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้า
ระหว่างประเทศ ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 2/2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท าภาคที่ 2/2564 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน  ฉบับ ดังนี้ 
 
รายงานฉบับท่ี 1 

 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 7 -10 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมีลักษณะ
การจัดท าเป็นรายงานชุดวิชา ประกอบด้วยความเป็นมา หลักกฎหมายและ สรุป จ านวน 2 ชุด ส าหรับส่ง
อาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษา
ในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดท ารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ชื่อเรื่อง   
               นักศึกษาสามารถเลือกจัดท ารายงานทางวิชาการได้ ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ 
  1. หลักการ วัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาในทางปฏิบัติของอนุสัญญาว่าด้วยการ
ยอมรับนับถือและการบังคับตามค าชี้ขาดต่างประเทศ ค.ศ. 1958 หรืออนุสัญญานิวยอร์ก  (New York 
Convention) 
  2. หลักการ วัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาในทางปฏิบัติกฎหมายแม่แบบว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการทางการพาณิชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL Model Law) 
  3. เปรียบเทียบ หลักการ บทบาทหน้าที่ ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาในทางปฏิบัติ ระหว่าง
อนุญาโตตุลาการสถาบัน (Institutional Arbitration) กับอนุญาโตตุลาการแบบด าเนินการเอง (ad-hoc 
Arbitration) 
  4. หลักเกณฑ์ รูปแบบ เงื่อนไขความสมบูรณ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ และการบังคับใช้สัญญา
อนุญาโตตุลาการ 
  5. หลักการ ขั้นตอน และปัญหาในทางปฏิบัติ ในการด าเนินการชั้นอนุญาโตตุลาการ และ
บทบาทของศาลต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 6. หลักการทางกฎหมายทั้งกฎหมายภายใน และกฎหมายระหว่างประเทศ ค าพิพากษาของ
ศาล และปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

 7. หลักการทางกฎหมายทั้งกฎหมายภายใน และกฎหมายระหว่างประเทศ ค าพิพากษาของ
ศาล และปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
  8. หลักการ รูปแบบ และกระบวนการของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีที่
น ามาใช้การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ 
  9. หลักการ วัตถุประสงค์ รูปแบบ กระบวนการ กฎหมาย รวมถึงความตกลงระหว่าง
ประเทศ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทการลงทุน 
      10. หลักการ วัตถุประสงค์ และรูปแบบของมาตรการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐตามสนธิสัญญา 
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 หรือเลือกหัวข้อเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ ที่อยู่ในประมวลสาระและแนวการศึกษา 
หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 15 

2.  ประเด็น และความส าคัญของการศึกษา 
เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นค าน าหรือการกล่าวน าเพ่ือให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึ กษา

และความส าคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไรและประเด็นดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างไร  ทั้งนี้ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระชับ 

3.  เนื้อหาของรายงาน 
เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายโดยสังเขป เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็น

การศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่องที่
อาจน าไปสู่การศึกษาปัญหาในเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่อไป (ถ้ามี) 

4.  แหล่งวิชาการอ้างอิง 
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา 

และต าราอ้างอิงที่ก าหนด  ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา 
บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

5.  เครื่องมือและวิธีด าเนินการ  
การจัดท ารายงานฉบับที่ 1 นี้ มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้ จากการค้นคว้า
เอกสาร  

 6.  วัตถุประสงค์ของงาน 
การจัดท ารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักกฎหมายในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการน าเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุ่มย่อย และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในกิจกรรมต่อ ๆ ไป     

 7.   ก าหนดส่งงาน   
ส่งรายงานครั้งที่ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ก่อนสัมมนาเสริม 1อาทิตย์ หรือ ทาง e-mail  

สาขาวิชานิติศาสตร์ก่อนวันสัมมนาเสริม 1 อาทิตย์ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานวิชาการเป็นครั้งแรก 
อาจจะมีปัญหาในการจัดท ารายงาน จึงควรส่งให้อาจารย์ได้ศึกษาก่อนและในวันสัมมนาเสริมต้องจัดส่ง
รายงานที่จัดท าเป็นรูปเล่ม 2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่ม 1 ชุด 
และถ่ายเอกสารรายงานแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มด้วย  
 
รายงานฉบับท่ี 2 

 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 15-20 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมี
ลักษณะการจัดท าเป็นรายงานชุดวิชา ต่อจากการน าเสนอแก้ไขครั้งที่ 1 ประกอบด้วยความเป็นมา                 
หลักกฎหมายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ประเด็นที่จะศึกษาวิเคราะห์ และสรุป หากมีข้อเสนอแนะ
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ด้วยก็ได้ จ านวน 2 ชุด ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อม
ทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดท ารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดส่งงาน  ส่งรายงานในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอ
ผลงาน 

 
 หมายเหตุ  รายงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษา
รายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่จัดท าโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่ก าหนดในหน้า 10 และหน้า 11 โดยใช้
กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 2 ชุด โดยน าส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของ
นักศึกษา 1 ชุด  พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก 
โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับท่ี .... 

 
ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

การค้าระหว่างประเทศ 
International Commercial Arbitration 

 

 
เรื่อง................................................................. 

 
โดย 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 
................................................................ 

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .... 

ณ ........................................................... 
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม) 

 
 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ ได้ก าหนดการ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ไว้จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

 

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 

วันที่ 1 
09.00 - 12.00 น.  -  บรรยายสรุปเนื้อหาที่ส าคัญในแต่ละภาคการศึกษา 
     โดยวิทยากรประจ ากลุ่มและนักศึกษาพร้อมน าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 และสรุปการสัมมนา 
     โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
 
พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 
2.สถานที่สัมมนาเสริม 
 ติดตามจาก WEB SITE ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบสถานที่สัมมนาในแต่ละครั้ง 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  ควรน าเสนอในรูปของ Power Point ที่ไม่ใช้วิธีน าเนื้อหาสาระที่
พิมพ์จาก Word มาข้ึนเป็น Power Point เพราะขาดประเด็นส าคัญที่ต้องการน าเสนอ ทั้งนี้ผู้น าเสนอต้อง
ซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่
ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที ทั้งนี้ให้รักษาเวลาโดยเคร่งครัด 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
  1.3 นักศึกษาในห้องต้องเตรียมค าถามเพ่ือสอบถามนักศึกษาที่น าเสนอรายงาน คนละ 1 
ค าถามเป็นอย่างน้อยผู้ตอบควรตอบให้ตรงประเด็น 
 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
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  2.1  รายงานจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษาใน
วันน าเสนอรายงาน 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) หรือการน าเสนอโดยแผ่นใส
หรือแผ่นทึบ (ถ้ามี) 
 
 

การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน  
  

คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน และการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 
 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      60  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


