
ตารางบรรยาย วิชา กม 7501 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ทุกสาขาวิชา) 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 18 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 

อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ/อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์/ศ.(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทะกะ  

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

1 จันทร์ 17 ม.ค. 65 
09.00-12.00น. 

เหตุผลและความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ ZOOM 

2 จันทร์ 24 ม.ค. 65 
09.00-12.00น. 

Originality , Creativity in Copyright Law : Non 
– Human ownernership 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ ZOOM 

3 จันทร์ 31 ม.ค. 65 
09.00-12.00น. 

-ภูมิปัญญาดั้งเดิม ความหลากหลายทางชวีภาพ 
การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรม : Sui genius law or 
IP law 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ ZOOM 

4 จันทร์ 7 ก.พ. 65 
09.00-12.00น. 

-ภูมิปัญญาดั้งเดิม ความหลากหลายทางชวีภาพ 
การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรม : Sui genius law or 
IP law 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ ZOOM 

5 จันทร์ 14 ก.พ. 65 
09.00-12.00น. 

การคุ้มครองสิทธิบัตรและกฎหมายที่บังคับใช้ ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

6 จันทร์ 21 ก.พ. 65 
09.00-12.00น. 

วิเคราะห์คดีสำคัญเก่ียวกับทรัพย์สินทางปญัญา : 
คดีไทยและต่างประเทศ 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

7 จันทร์ 28 ก.พ. 65 
09.00-12.00น. 

ร่าง พรบ ลิขสทิธิ์ / WCT WPPT / DCA S512 ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ ZOOM 

8 จันทร์ 7 มี.ค. 65 
09.00-12.00น. 

การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปญัญา ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ ZOOM 

9 จันทร์ 14 มี.ค. 65 
09.00-12.00น. 

สิทธินักแสดง ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

10 จันทร์ 21 มี.ค. 65 
09.00-12.00น. 

เทคโนโลยี cloud computing กับประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายทรัพย์สนิทางปญัญา  

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

11 จันทร์ 28 มี.ค. 65 
09.00-12.00น. 

เทคโนโลยี Peer to Peer (P2P) กับประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ ZOOM 

วันที่ 4-17 เมษายน 2565 ไม่มกีารเรียนการสอน 
12 จันทร์ 2 พ.ค. 65 

09.00-12.00น. 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของ 
Internet Service Providers กรณีละเมิดลิขสิทธิ ์

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ ZOOM 

13 จันทร์ 2 พ.ค. 65 
13.00-16.00น. 

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ : ประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

14 จันทร์ 9 พ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก
กฎหมายลิขสิทธิ์ และตามหลักกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

15 จันทร์ 9 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

นำเสนอ อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้ง 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 



คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

เสาร์ 11 มิ.ย. 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 ( 40 คะแนน)  

1. เก็บคะแนนในห้อง กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 20 

2. รายงานและนำเสนอ กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 20 

ส่วนการวัดผล ศ.(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทะกะ ( 60 คะแนน)  
1. รายงาน    
2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค กำหนดการสอบปลายภาค  

 


