
ตารางบรรยาย วิชา กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 18 ทุกสาขาวิชา 

อาจารย์ผู้บรรยาย อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (15 ชั่วโมง)/ อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ (15 ชัว่โมง)/ 
ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ (6 ชั่วโมง)/ ศ.ดร.พินัย ณ นคร (9 ชั่วโมง) 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 พุธ 19 ม.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์ ZOOM 

2 พุธ 26 ม.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์ ZOOM 

3 พุธ 2 ก.พ. 65 

09.00-12.00 น. 
หลักการพื้นฐานและสาระสำคญัของกฎหมายว่าด้วยธรุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

4 พุธ 9 ก.พ. 65 

09.00-12.00 น. 
ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

5 อังคาร 15 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ศ.ดร.พินัย ณ นคร NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

6 พุธ 2 มี.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
มุมมองกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคกับเทคโนโลยี อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ำรวจ NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 
7 พุธ 9 มี.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยใีนธุรกิจทางการเงิน อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ำรวจ ZOOM 

8 ศุกร์ 11 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ประเด็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยใีนโซเชียลมเีดีย อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ำรวจ ZOOM 

9 พุธ 16 มี.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการอำพรางข้อมูลส่วนบุคคล อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ำรวจ NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 
10 พุธ 23 มี.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
 แนวคิดการกำกับดูแลเทคโนโลยภีายในองค์กรและจริยธรรม
เกี่ยวกับข้อมูล 

อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ำรวจ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

11 พุธ 30 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ์

อ.ดร อัญธิกา ณ พิบลูย ์ ZOOM 

วันที่ 4-17 เมษายน 2565 ไม่มีการเรียนการสอน 

12 พุธ 20 เม.ย. 65 

09.00-12.00 น. 
ประเด็นปัญหากฎหมายในบริบทของเทคโนโลยี Cloud 
Computing 

อ.ดร อัญธิกา ณ พิบลูย ์ ZOOM 

13 พุธ 20 เม.ย. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลของสหภาพยุโรปใน
บริบทออนไลน ์
(General Data Protection Regulation) 

อ.ดร อัญธิกา ณ พิบลูย ์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

14 พุธ 27 เม.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

เทคโนโลยี Peer to Peer File Sharing กับประเด็นปัญหา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

อ.ดร อัญธิกา ณ พิบลูย ์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

15 พุธ 27 เม.ย. 65 

13.00-16.00 น. 
ประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ Artificial Intelligence  อ.ดร อัญธิกา ณ พิบลูย ์ NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 



คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

พุธ 25 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 
 

Update 17/4/2565 
 

 
 
 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ส่วนการวัดผล อ.ดร อัญธิกา ณ พิบูลย์ ( 30 คะแนน) 
1. เก็บคะแนนในห้อง กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง  
ส่วนการวัดผล อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ ( 30 คะแนน)  
1. รายงาน    
2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค กำหนดการสอบปลายภาค  
ส่วนการวัดผล ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ ( 20 คะแนน)  
1. รายงาน    
2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค กำหนดการสอบปลายภาค  
ส่วนการวัดผล ศ.ดร.พินัย ณ นคร ( 20 คะแนน)  
1. รายงาน    
2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค กำหนดการสอบปลายภาค  

 
 


