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ค าน า 
 

 การศึกษาชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน เป็นการศึกษาในชุดวิชา
หลักของวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต และเป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาสามารถศึกษา
ร่วมกันส าหรับการศึกษาในแขนงอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย เนื้อหา สาระของชุดวิชานี้ ประกอบไปด้วย สองส่วนหลัก 
คือกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และ กฎหมายส่วนท่ีเกี่ยวกับการลงทุน ชุดวิชานี้ มีความ
ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านกฎหมายการค้า และ การลงทุนอย่างกว้างขวาง และ เนื่องจากเป็นชุดวิชาท่ีมีพล
วัตรสูง นักศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา ท้ังจากต ารา เอกสารการสอน ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่างๆท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ศึกษา และ ศึกษาจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ท้ังท่ีก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า 
และ จากแหล่งท่ีนักศึกษาขวนขวายศึกษาด้วยตนเอง อย่างกว้างขวาง ท้ังในระนาบกว้าง และ ระนาบลึก ท้ังนี้
เพื่อให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจ คิด และ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนติดตามความเคล่ือนไหว 
เปล่ียนแปลง เกี่ยวกับกฎหมาย กรอบ ระเบียบ และ ทางปฏิบัติ ของการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ และ
เป็นปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อกฎหมายภายในประเทศอีกด้วย 
 แผนการศึกษา และ แผนกิจกรรมชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และ การ
ลงทุน ฉบับนี้ คณะกรรมการผลิต และ บริหารชุดวิชา ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง และ กรอบของการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับมอบหมายงาน และ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามกลุ่มเนื้อหาวิชา  
ท่ีก าหนด การศึกษาในระบบ การศึกษาทางไกล ซึ่ งเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ จึง มุ่งหมายท่ีจะให้
นักศึกษา ได้ทราบกรอบการศึกษา แล้วไปศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเองจากต ารา เอกสารการสอนตลอดจนแหล่ง
อื่นๆ และน าผลของการศึกษาวิเคราะห์มาร่วมอภิปราย แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน จึงแบ่งเป็น การศึกษาโดยการ สัมมนาเสริม 2 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนกิจกรรม และ ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน จึงจะสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
 
 
 
                                                                   คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
                                                                 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
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28-29 มีนาคม 2563    - สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตจว. 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และ การลงทุน 

Law on International Trade and Investment 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและการค้าของเอกชนระหว่างประเทศ การซื้อขายสินค้า 
อนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS  การซื้อขาย และ ธุรกรรมไร้
กระดาษ E - Commerce การน าเข้า - ส่งออก การช าระเงินระหว่างประเทศวิธีต่างๆ เช่น เลตเตอร์
ออฟเครดิต การขนส่งทางทะเล ใบตราส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเล ศึกษา
ทฤษฎีการลงทุน ประเภทการลงทุน กฎหมายการลงทุนท้ังกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายการ
ลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐท่ีรับการลงทุน รัฐท่ีส่งออกทุน เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 
บทบาทของนักลงทุน และ องค์กรธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีรับการลงทุน และต่อเศรษฐกิจโลก 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนต่างด้าว การคุ้มครองนักลงทุนและการลงทุน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้า
และการลงทุนได้ 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการช าระเงิน
ระหว่างประเทศวิธีต่างๆได้ 
 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท าสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ และ การใช้ INCOTERMS ได้ 
 4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถอธิบายหลักกฎหมาย และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขนส่ง และ การประกันภัยทางทะเลได้ 
 5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนและนักลงทุนได้ 
 6. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และ สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ และ การลงทุนได้  
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1.3 รายชื่อหน่วยการสอน 
 

หน่วยที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการลงทุน 
หน่วยที่ 2  การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 3  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ อินโคเทอม (INCOTERM)  
หน่วยที่ 4  การประกันภัยทางทะเล 
หน่วยที่ 5  การช าระเงินในทางการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 6  บทบาทของศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 7  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) 
หน่วยที่ 8  แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 9  กฎหมายควบคุมการลงทุนของประเทศท่ีรับการลงทุน 
หน่วยที่ 10  กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
หน่วยที่ 11  กฎหมายท่ีสนับสนุนการส่งออกการลงทุนของประเทศท่ีส่งออกทุน 
หน่วยที่ 12  สิทธิของเอกชนผู้ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศ 
หน่วยที่ 13  การลงทุนในธุรกิจบริการ 
หน่วยที่ 14  กรอบแนวปฏิบัติของนักลงทุนกับความรับผิดชอบของนักลงทุน 
หน่วยที่ 15  การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
 สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 41703 กฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
ประกอบด้วย 
 
1. แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษา และ ท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ 
 
2. เอกสารการสอน 

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ประกอบไปด้วย หน่วยการ
สอน 15 หน่วย แบ่งเนื้อหาเป็นสองกลุ่ม กลุ่มท่ีหนึ่งประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ เรื่อง การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ อินโคเทอม (INCOTERM) การประกันภัยทางทะเล การช าระเงินในทาง
การค้าระหว่างประเทศ บทบาทของศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) กลุ่มท่ีสอง ได้แก่เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
กฎหมายควบคุมการลงทุนของประเทศท่ีรับการลงทุน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายท่ีสนับสนุนการ
ส่งออกการลงทุนของประเทศท่ีส่งออกทุน สิทธิของเอกชนผู้ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศ การลงทุน
ในธุรกิจบริการ กรอบแนวปฏิบัติของนักลงทุนกับความรับผิดชอบของนักลงทุน และ การระงับข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
               ในเอกสารการสอน นักศึกษาจะต้องศึกษาจากส่วนเนื้อหาท่ีบรรยายหลักกฎหมาย และ ทฤษฎี
ต่างๆ ท้ัง 15 หน่วย และ นักศึกษาจะต้องท ากิจการการประเมินผลตนเองก่อนเรียน และ หลังเรียน 
นอกจากนั้นในเต่ละเรื่อง ยังมีแบบฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาหลังจากการศึกษา 
แล้ว ว่ามีความเข้าใจเพียงใด ในหนึ่งชุดวิชานักศึกษา จะต้องศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง พร้อมท้ังท า
แบบฝึกหัดดังกล่าวด้วย 

2. แนวการศึกษา 
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนท่ี 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละหน่วยการสอนรวมท้ังแหล่งวิทยาการต่างๆ  
ท่ีนักศึกษาสามารถ ศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และ ศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในเอกสารการสอน เช่น 
ต ารา บทความ หนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นๆ 
 ส่วนท่ี 3  กิจกรรมท้ายเรื่อง 
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4. ต ารา: ประมวลสาระวิชา ชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
4.1 ต าราเก่ียวกับกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment)  

1. Foreign direct investment and the multinational enterprise: a bibliography / 
edited by Cynthia Day Wallace. - Dordrecht: M. Nijhoff, 1988.  

2. Foreign direct investment, the service sector, and international banking / United 
Nations Centre on Transnational Corporations. - New York: United Nations, 1987. - 
(UNCTC current studies ; Series A, no. 7).  

3. Global companies and public policy: the growing challenge of foreign direct 
investment / De Anne Julius. - London: Pinter Publishers, 1990. - (Chatham House 
papers). 

4. Private direct foreign investment and Thai economy / by Jeerasak 
Pongpissanupichit. - Ann Arbor, Mich.: UMI Dissertation Information Service, c1985.  

5. Foreign direct investment in competing host countries: a study of taxation and 
nationalization / Thomas Anderson. - Stockholm: Stockholm School of Economics, 
Economic Research Institute, [1989].  

6. Foreign direct investment in the United States / Edward M. Graham, Paul R. 
Krugman. - Washington, DC: Institute for International Economics, 1989.  
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วิธีการศึกษา 
 

1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
1.1 การวางแผนการศึกษาชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 

1.1.1 ประมวลกิจกรรมท่ีต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ต้ังแต่
วันท่ี 15 มีนาคม 2563  โดยต้องปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
1.1.1.1 ศึกษาจากส่ือหลัก คือ เอกสารการสอน ประมวลสาระวิชา ต ารา และ  

แนวการศึกษาชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
1.1.1.2 ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงาน 

ท่ีก าหนด) 
1.1.2 การจัดท าปฏิทินการศึกษา ตารางการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 2/2562 โดยเติม

กิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่นการค้นคว้าเพิ่มเติม และ 
การท ารายงานการศึกษา การสัมมนาเข้ม การสัมมนาเสริม 

1.1.3 การจัดท าตารางการศึกษาประจ าภาค ประจ าสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 
 

1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
1.2.1 การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาท่ีปลอดภารกิจอื่น เพื่อศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร

การสอน ต ารา และแนวทางการศึกษาชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุน ด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมง หรือ ภาคละ 90 ช่ัวโมง 

1.2.2 การเตรียมด้านจิตใจ จัดเวลาการศึกษา และ ท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม  
มีสมาธิมุ่งมั่นในการศึกษาเอกสารการสอน ต ารา และ แนวทางการศึกษา ตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในตารางการศึกษา 

1.2.3 การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก จัดหาสถานท่ี ท่ีเหมาะสมและมีบรรยากาศท่ีดี 
ส าหรับการศึกษา เอกสารการสอน ต ารา และ แนวทางกรศึกษา ชุดวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ใน
ตารางเรียน และเตรียมอุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็น เช่น ปากกา ดินสอ เครื่อง
บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึง Internet ได้ เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์  
 

1.3 วิธีการศึกษาต ารา เอกสารการสอน ประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษาชุดวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 

1.3.1 ต้ังจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารการสอน ต ารา และ แนวทาง
การศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความรู้พื้นฐาน มีการประเมินตนเอง และ ทบทวน
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ความรู้ ท่ีได้ศึกษาจากเอกสารการสอน ต ารา และ แนวทางการศึกษาชุดวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 

1.3.2 ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหา สาระของบทเรียน จากแนวทาง
การศึกษาของชุดวิชา 

1.3.3 ศึกษาแนวคิด และ วัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน และ เนื้อเรื่องในเอกสาร
การสอน ต ารา และ แนวทางการศึกษาชุดวิชา เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจประเด็นหลัก 
หรือ แนวคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาท าการศึกษา และ มีความรู้ 

1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระวิชา และ ต ารา อย่างละเอียด พินิจ พิจารณาเนื้อหา
ให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ 

1.3.5 ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบกับแนว
ตอบกิจกรรม 

1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และ แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาแนว
การศึกษาของชุดวิชา 

 
 

1.4 นักศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องสนใจศึกษา จากเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นปัจจุบันในประเด็นปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นในสังคม ท้ังทางด้านการค้า การลงทุน ท้ังในประเทศ และ ต่างประเทศ สนใจติดตาม
ข่าวสาร สาระ ความเปล่ียนแปลง ท้ังทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และ การเมือง นโยบายของชาติ 
ระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับสากล ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย และ ประชาคมโลก 
 

2. การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาดังนี้ 
2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
2.2 ศึกษาแนวทางการศึกษาชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน  

ท ากิจกรรมและประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้า 
ระหว่างประเทศและการลงทุน 

2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารการสอน ประมวลสาระวิชา ต ารา และแหล่งวิทยาการอื่นๆ 
ท่ีทันสมัย 

2.4 เข้าร่วมสัมมนาเข้ม และ สัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการ
ลงทุน ตามวัน เวลา และ สถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.5 เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 2/2562 ตามวัน เวลา และ สถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานท่ีก าหนดให้ท า 
 
 1. นักศึกษาจะได้รับการ ปฐมนิเทศ อบรมสัมมนาเข้มครั้งท่ีหนึ่ง เพื่ออธิบายเนื้อหา สาระของชุดวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และ การลงทุน โดยคณาจารย์คณะกรรมการกลุ่มผลิตประมวลสาระ
ชุดวิชา และอธิบายในสาระส าคัญ ประเด็นท่ีควรมีการศึกษา ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง 
 2. นักศึกษาจะได้รับการก าหนดประเด็นท่ีส าคัญ เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในแต่ละหน่วยของประมวล
สาระชุดวิชา และ ได้รับมอบหมายภาระงาน การศึกษา ค้นคว้า วิจัยในประเด็นท่ีส าคัญต่างๆ และ ก าหนดให้
นักศึกษา เขียนรายงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในประเด็นปัญหา ท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว เพื่อน ามาส่งงาน
ในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 
 3. ในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 นักศึกษาจะน ารายงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในประเด็นท่ีก าหนด 
จากการสัมมนาเข้ม ครั้งท่ี 1 มาส่ง เพื่อการ รายงานผลการศึกษา วิจัย (Presentation) และ อภิปรายในกลุ่ม 
การสัมมนาเสริม แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 4. ในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 นั้น เมื่อเสร็จส้ิน การรายงานผลการศึกษา วิจัย และ อภิปรายเสร็จ
แล้ว นักศึกษา จะน าเสนอประเด็นปัญหา ในขอบเขตของเนื้อหาวิชา ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ และ การลงทุน ท่ีนักศึกษา แต่ละคน สนใจท่ีจะท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดย เสนอ
แนวคิด ประเด็นปัญหา และ แนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกลับไปศึกษา ประเด็นปัญหาดังกล่าว 
และ จัดท ารายงาน การศึกษา วิจัย ในลักษณะของกรณีศึกษา ตามประเด็นท่ีนักศึกษา สนใจและได้น าเสนอ
แนวคิดและประเด็นปัญหา ในกลุ่มสัมมนาเสริมดังกล่าว 
 5. ในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 ให้นักศึกษา น ารายงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย กรณีศึกษา ตามประเด็น
ท่ีนักศึกษา สนใจ และ ได้เลือกท่ีจะศึกษา มารายงานในกลุ่มสัมมนา (Presentation) มีการอภิปรายกลุ่ม 
แสดงความคิดเห็น ซักถาม วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์  
 ก าหนดส่งรายงาน ฉบับที่ 1 และ 2 ให้นักศึกษา ส่งรายงาน ในวันที่มีการสัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 และ
คร้ังที่ 2 โดยล าดับ 
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กิจกรรมส าหรับการสัมมนาครั้งท่ี 1 
 

ให้นักศึกษาท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
1. ให้นักศึกษา ศึกษา และ วิเคราะห์สาระส าคัญของหน่วยการสอนจากประมวลสาระวิชาชุด

วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ต้ังแต่หน่วยท่ี 1 ถึง หน่วยท่ี 7 แล้วให้

นักศึกษาสกัดสาระส าคัญของเนื้อหาท้ัง 7 หน่วย แล้วสรุปสาระส าคัญของหน่วยที่ 1-7 จัดท า

เป็นรายงานน ามาส่งในการสัมมนาครั้งท่ี 1 

2. จัดท ากรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน มาคนละ 1 เรื่อง ใน

หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ (โดยเลือกเพียง 1 หัวข้อ) 

1. จงวิเคราะห์ว่าหากประเทศไทยจ าเป็นต้องเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อ

ขายสินค้าระหว่างประเทศ United Nations Convention on International 

Sale of Goods (CISG) ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทยในเรื่อง

ใดบ้าง และ เพื่ออนุวัตรการตามอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ จะต้อง

ออกกฎหมายในลักษณะใดจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย์ หรือ ออกกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติการซื้อ

ขายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ การแก้ไขพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พ .ศ. 

2481 เป็นต้น และในแต่ละแนวทางท่านจะเสนอแนะให้บัญญัติกฎหมาย/แก้ไข

กฎหมายในเรื่องใด 

2. ประเทศไทยจะออกกฎหมายใด และมีสาระอย่างไรบ้างเพื่อรองรับการใช้เอกสาร

พาณิชย์อิเลคโทรนิคในเรื่องต่างๆ เช่น ใบตราส่งอิเลคโทรนิค (Electronic Bill of 

Lading) Letter of credit อิเลคโทรนิค (Electronic Letter of Credit) เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว ซึ่งท าให้เป็น

ปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประเทศต่างๆหันมาใช้

ระบบเครือข่ายอิเลคโทรนิคในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ และ ต้องการพัฒนา

ระบบ ASEAN Single Window โดยแต่ละประเทศต้องมีระบบ Country Single 

Window มารองรับด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติพาณิชย์อิเลคโทรนิค

แล้วก็ตามแต่เป็นเพียงบทท่ัวไปท่ียังไม่สามารถรองรับ Electronic Bill of Lading 

หรือ Electronic Letter of Credit ได้ 
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3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการค้ามนุษย์กับผลกระทบต่อการค้า การลงทุนระหว่าง

ประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็น ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ ประเทศ

ปลายทางของการค้ามนุษย์ และ นักศึกษาจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะการค้ามนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ภายใต้

ความตกลง ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA 
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กิจกรรมส าหรับการสัมมนาครั้งท่ี 2 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษา และ วิเคราะห์สาระส าคัญของหน่วยการสอนจากประมวลสาระวิชาชุด

วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ต้ังแต่หน่วยท่ี 8 ถึง หน่วยท่ี 15 แล้วให้

นักศึกษาสกัดสาระส าคัญของเนื้อหาท้ัง 8 หน่วย แล้วสรุปสาระส าคัญของหน่วยท่ี 8-15 

จัดท าเป็นรายงานน ามาส่งในการสัมมนาครั้งท่ี 2 

2. ให้นักศึกษา ศึกษา และ วิเคราะห์ ความตกลงการลงทุนแบบบูรณาการอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement – ACIA) ว่ามีสาระอย่างไร และก่อให้เกิดพันธ

กิจแก่รัฐสมาชิกอาเซียนอย่างไร และ วิเคราะห์ว่าหากประเทศไทยต้องอนุวัตรการตาม ACIA 

ประเทศไทยจะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องอะไรบ้าง 

โดยวิเคราะห์ตามกฎหมายต่อไปนี้ 

1. ประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย์ 

2. ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

3. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

4. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 

5. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 

6. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ 

แล้วจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อการอภิปรายในช้ันสัมมนา วิชากฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศและการลงทุน 
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รูปแบบของรายงานฉบับท่ี 1 
 

 ให้นักศึกษาเขียนรายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเกี่ยวกับการเขียนรายงานการศึกษาตาม
แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน ส าหรับส่วนโครงสร้างและเนื้อหาสาระ การวิเคราะห์ ให้ศึกษาและเขียนเฉพาะ
ประเด็นปัญหาเพื่อการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในลักษณะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
 

รูปแบบของรายงาน ฉบับท่ี 2 
 

 1. รายงานการศึกษา วิจัย ฉบับท่ี 2 ให้นักศึกษาเขียนรายงานตามแบบฟอร์มการจัดท ารายงาน               
ในส่วนของโครงสร้างรายงานให้จัดท าตามรูปแบบของการเขียนรายงาน ตามท่ีนักศึกษา ได้ศึกษามาแล้วใน           
ชุดวิชาระเบียบวิธี วิจัยทางนิติศาสตร์ ในภาคต้นไปแล้ว กล่าวคือ ประกอบไปด้วยโครงสร้างของรายงาน ดังนี้ 
  1.  ช่ือหัวข้อเรื่องท่ีท าการศึกษา วิจัย ประเด็นปัญหา ท่ีนักศึกษา สนใจประสงค์ท่ีจะศึกษา 
เป็นกรณีศึกษา 
  2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิจัย 
  4.  กรอบแนวคิดของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
  5.  ประเด็นปัญหา ท่ีนักศึกษาได้เลือกท่ีจะท าการศึกษา วิจัย 
  6.  สมมุติฐานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
  7.  ขอบเขตของ การศึกษา วิเคราะห์ 
  8.  บทนิยาม หรือ ค าจ ากัดความ 
  9.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา วิเคราะห์ 
  10.  ทบทวน และ วิเคราะห์วรรณกรรม 
  11.  ผลของการศึกษาวิจัย การน าเสนอความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

การจัดท ารายงาน ฉบับท่ี 1 และ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายงานแต่ละฉบับท่ีต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาว ประมาณ 15 - 20 หน้า ส าหรับรายงานฉบับท่ี 2 
ต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมท้ังการอ้างอิง และ บรรณานุกรม ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิง
และบรรณานุกรมระบบ นาม - ปี แบบเดียวกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเป็น 2 ชุด โดยน าส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของ
นักศ฿กษา 1 ชุด โดยเล่มรายงานควรมีการเข้าเล่ม และ มีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้ 

 
 

 
 

รายงานฉบับท่ี ……. 

ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 

Law on International Trade and Investment 

เรื่อง…………………………………… 

โดย 

รหัสนักศึกษา           ช่ือ – นามสกุล 

………………………………………………………… 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สัมมนาเข้ม/เสริม วันท่ี ……………เดือน………….พ.ศ. ………………… 

ระบุสถานท่ีเข้ารับการสัมมนาเข้ม/เสริม 
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การสัมมนาเข้มและสมัมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน 
เรียนชุดวิชา 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 
1. ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ได้ก าหนดการสัมมนาเข้มและ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ดังนี ้
 
การสัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
วันที่  21-22 มีนาคม 2563  ท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
09.00 – 12.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 1 
12.00 – 13.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 1 (ต่อ) 
วันที่  28-29 มีนาคม 2563  ท่ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตจว.  
09.00 – 12.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 1 
12.00 – 13.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 1 (ต่อ) 
 
การสัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
วันที ่ 30-31 พฤษภาคม 2563  ท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
09.00 – 12.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 2 
12.00 – 13.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 2 (ต่อ) และ สรุปการสัมมนา พร้อมท้ัง 
  น าเสนอ ประเด็นการศึกษา วิจัย ส าหรับรายงานฉบับท่ี 2 
วันที ่ 6-7 มิถุนายน 2563  ท่ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตจว. 
09.00 – 12.00 น.    - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 2 
12.00 – 13.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบับท่ี 2 (ต่อ) และ สรุปการสัมมนา พร้อมท้ัง 
  น าเสนอ ประเด็นการศึกษา วิจัย ส าหรับรายงานฉบับท่ี 2 
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2.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเข้ม และ สัมมนาเสริม ดังนี้ 

1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี ้
1. การน าเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้ส่ือ

ประกอบการน าเสนอเพื่อเพิมความเช่ือมั่นในตนเอง ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการน าเสนอ
ผลงาน ไม่ควรเกิน 20 นาที 

2. การตอบประเด็นค าถาม ควรเตรียมการตอบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ อนึ่ง 
การศึกษา และ เขียนรายงานด้วยตนเอง ย่อมจะสามารถตอบค าถามได้ แต่ต้อง
ฝึกฝน การเตรียมตอบค าถามในแต่ละประเด็น หรือ สาระส าคัญ 

2. การเตรียมส่ือเพื่อประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมส่ิงต่อไปนี้ 
1. รายงานการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ควรจัดท าเป็นรูปเล่มส่งต่ออาจารย์ผู้สอน 

พร้อมท้ังจัดท าส าเนาให้เพื่อในกลุ่ม เพื่อไว้ศึกษาประกอบการรายงาน 
2. สรุปเนื้อหา สาระท่ีส าคัญ ท่ีจะรายงาน ประมาณ ไม่เกิน 20 หน้า ส่งอาจารย์ผู้สอน 

พร้อมท้ังถ่ายเอกสาร จัดท าส าเนาให้เพื่อนในกลุ่มสัมมนาไว้ศึกษา 
3. จัดท าส่ือ น าเสนอผลงาน ในรูปของ PowerPoint Presentation (PPTs) หรือการ

น าเสนอโดยใช้แผ่นใส หรือ ส่ืออื่นๆท่ีเหมาะสมกับการรายงาน 
 

การประเมินผลการศึกษา 
 
นักศึกษาต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่า ร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน 
คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน และ การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับท่ี 1                                      20   คะแนน 
2. การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับท่ี 2                                      20  คะแนน 
3. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา                                                   60  คะแนน 

                                                รวม                               100  คะแนน 
 
 

 

 


