
ตารางบรรยาย วิชา กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ/ ผศ.ดร.ประพิน นุชเป่ียม/ ผศ.ดร.ศภุศิษฎ์  ทวแีจ่มทรัพย์/ ดร.ณรัณ โพธิพัฒนชยั 
 

 

ครั้ง วันท่ี รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อาทิตย์ที่ 15 ส.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

Scope of International Investment Law ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ ZOOM 

2 
อาทิตย์ที่ 22 ส.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

Foreign Investors and Foreign Investment: 
Obligations under Investment Treaties 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 
ZOOM 

3 
อาทิตย์ที่ 29 ส.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

Foreign Direct Investment ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 
ZOOM 

4 
อาทิตย์ที่ 5 ก.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

Dispute Settlement and Investor-State Arbitration 
in Investment 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 
ZOOM 

5 
อาทิตย์ที่ 12 ก.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

(1) แนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับกลุ่มบริษัท 
Defining multinational corporate groups 

อ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
ZOOM 

6 
อาทิตย์ที่ 19 ก.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

(2) ความรับผิดของกลุ่มองค์กร 
Limited liability and corporate groups 

อ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
ZOOM 

ไม่มีการเรียนการสอนในวันที่ 26 กันยายน 64 

7 
อาทิตย์ที่ 3 ต.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

(3) ผลกระทบของสนธิสัญญาการลงทุนกับกฎหมายธุรกิจ 
Impact of investment treaties and corporate law 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
ZOOM 

8 
อาทิตย์ที่ 10 ต.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

(4) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการควบรวมกิจการ 
Introduction to mergers & acquisitions 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
ZOOM 

9 
อาทิตย์ที่ 17 ต.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

(5) Takeover law and shareholder protection 
กฎหมายควบรมกิจการกับการคุ้มครองผู้ถือหุ้น 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
ZOOM 

10 
อาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการเก่ียวกับการคุ้มครองการลงทุน ผศ.ดร.ศุภศิษฎ์  ทวีแจ่มทรัพย ์
ZOOM 

11 
อาทิตย์ที่ 31 ต.ค.64 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการเก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน ผศ.ดร.ศุภศิษฎ์  ทวีแจ่มทรัพย ์
ZOOM 

12 
อาทิตย์ที่ 7 พ.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผศ.ดร.ศุภศิษฎ์  ทวีแจ่มทรัพย ์
ZOOM 

13 
อาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

กฎหมายเก่ียวกับ Fintech ดร.ณรัณ  โพธิพัฒนชัย 
ZOOM 

14 
อาทิตย์ที่ 21 พ.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

กฎหมายเก่ียวกับ cryptocurrency ดร.ณรัณ  โพธิพัฒนชัย 
ZOOM 

15 
อาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 
13.00 – 16.00 น. 

Decentralised Finance ดร.ณรัณ  โพธิพัฒนชัย 
ZOOM 
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การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ผศ.ดร.ประพิน  นุชเป่ียม  (30 คะแนน) 

1.รายงานและความร่วมมือในช้ันเรียน กำหนดอีกครั้ง กำหนดอีกครั้ง 30 คะแนน 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ (30 คะแนน) 

1.รายงานและความร่วมมือในช้ันเรียน กำหนดอีกครั้ง กำหนดอีกครั้ง 30 คะแนน 

ผศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ (20 คะแนน) 

1.รายงานและความร่วมมือในช้ันเรียน กำหนดอีกครั้ง กำหนดอีกครั้ง 20 คะแนน 

ดร.ณรัณ  โพธิพัฒนชัย (20 คะแนน) 

1.รายงานและความร่วมมือในช้ันเรียน กำหนดอีกครั้ง กำหนดอีกครั้ง 20 คะแนน 

 
 


