
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 7902 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14+15 (ธุรกิจ+วิชาชีพ) ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ / อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ / ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกลูพิสุทธิ ์

คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 เสาร์ 22 ม.ค. 65 
09.00 - 12.00 น. 

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค  
(Consumer Contracts): กรณีศึกษาปัญหา  
“คดีผู้บริโภคเทียม” 

ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ ZOOM 

2 เสาร์ 29 ม.ค. 65 
09.00 - 12.00 น. 

กฎหมายเกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องของรถยนต์ใหม่ 
(Lemon Law) และ “ร่าง พ.ร.บ. ความรับผิดในสินค้า
ที่ช ารุดบกพร่อง พ.ศ. ....” 

ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ ZOOM 

3 เสาร์ 5 ก.พ. 65 
09.00 - 12.00 น. 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
(Consumer Privacy): 
(1) ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคกับการติดต่อ 
    สื่อสารทางการค้าที่ผู้บริโภคได้รับโดยมิได้สมัครใจ 
(Unsolicited commercial communications) 

ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ ZOOM 

4 เสาร์ 12 ก.พ. 65 
09.00 - 12.00 น. (2) ข้อมูลของผู้บริโภค  (Consumer Data) ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ ZOOM 

5 เสาร์ 19 ก.พ. 65 
09.00 - 12.00 น. การน าเสนอรายงานสรุป (Presentation) ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 

6 อาทิตย์ 6 มี.ค. 65 
08.30 - 11.30 น. 

ผู้บริโภคดิจิตอลและสิทธิของผู้บริโภคดิจิตอล Digital 
consumer & Digital Consumer Rights 

อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ 
NIDA/แจ้ง
ห้องอีกครั้ง 

7 อาทิตย์ 13 มี.ค. 65 
08.30 - 11.30 น. 

ประเด็นเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ Online 
Disclosure  

อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ ZOOM 

8 อาทิตย์ 20 มี.ค. 65 
08.30 - 11.30 น. 

ประเด็นเก่ียวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการท าตลาด 
Social Media & Marketing  

อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ ZOOM 

9 อาทิตย์ 27 มี.ค. 65 
08.30 - 11.30 น. 

ประเด็นเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
Consumer Privacy 

อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ 
NIDA/แจ้ง
ห้องอีกครั้ง 

10 
อาทิตย์ 3 เม.ย. 64 
08.30 - 11.30 น. 

เทคโนโลยีและการชดเชยเยียวยาแก่ผู้บริโภค 
Technology & Consumer Redress 

อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ NIDA/แจ้ง
ห้องอีกครั้ง 

11 
อาทิตย์ 24 เม.ย. 64 
08.30 - 11.30 น. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ ZOOM 

 9 - 10 เม.ย. และ 16 - 17 เม.ย. ไม่มีการเรียนการสอน 

12 
อาทิตย์ 1 พ.ค. 64 
08.30 - 11.30 น. 

บล๊อกเชนและสัญญาอัจฉริยะกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคด้านสัญญา 

ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ ZOOM 

13 
อาทิตย์ 8 พ.ค. 64 
08.30 - 11.30 น. คริปโตเคอร์เร็นซีกับการฉ้อโกงผู้บริโภค ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้ง 

14 
อาทิตย์ 15 พ.ค. 64 
08.30 - 11.30 น. การฟ้องคดีแบบกลุ่มกับการฉ้อโกงผู้บริโภค ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ NIDA/แจ้ง

ห้องอีกครั้ง 

15 
เสาร์ 19 มิ.ย. 65 
09.00 – 12.00 น. การน าเสนอประเด็น ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ NIDA/แจ้ง

ห้องอีกครั้ง 
Update 19/05/2565 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 



 
 
 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ (35 คะแนน) 

การน าเสนอ การท ารายงานและการน าเสนอแบบการ
ประชุมโต๊ะกลม (Round Table 
Discussion) 

ก าหนดภายหลัง  35 คะแนน 

ส่วนการวัดผล อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (35 คะแนน) 

ความร่วมมือในชั้นเรียน ก าหนดภายหลัง ส่งงานผ่าน Teams 
assignment หรือทางอีเมล 
visakha.phu@nida.ac.th 

 35 คะแนน 

ส่วนการวัดผล ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ (30 คะแนน) 

รายงานในชั้นเรียน ก าหนดภายหลัง ก าหนดภายหลัง  30 คะแนน 
 
 


