
ตารางการบรรยาย วิชา กบ 7303 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ (9 ชั่วโมง)/อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (12 ชั่วโมง)/ 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (12 ชั่วโมง)/ศ.ดร.พินัย ณ นคร (6 ชั่วโมง)/ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ (6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นมาและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่กฎหมายในระดับระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบในการยกร่างกฎหมายไทย กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกรณีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน 

วิธีการวัดผล : ข้อสอบแบบ Take Home, รายงาน, เก็บคะแนนในห้องเรียน 
ครั้งที ่ วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

1 
เสาร ์

8 ต.ค. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
การกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ์
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์ เรียนในสถาบัน 

2 
เสาร ์

8 ต.ค. 2565 
13.00 – 16.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
Cloud Computing และประเด็นปัญหาทาง

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์ เรียนในสถาบัน 

3 
อาทิตย์ 

9 ต.ค. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล               

ในบริบทออนไลน ์
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์ เรียนในสถาบัน 

4 
อาทิตย์ 

9 ต.ค. 2565 
13.00 – 16.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายในบรบิทของ  

Artificial Intelligence 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์ เรียนในสถาบัน 

5 
เสาร ์

22 ต.ค. 2565 
08.00 – 12.00 น. 

(4 ช่ัวโมง) 
กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการ 

ประกอบธุรกิจ 
อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ ารวจ เรียนในสถาบัน 

6 
อาทิตย์ 

23 ต.ค. 2565 
08.00 – 11.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการตลาด อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ ารวจ เรียนในสถาบัน 

7 
อาทิตย์ 

23 ต.ค. 2565 
11.00 – 12.30 น. 

(1.30 ช่ัวโมง) ประเด็นเกี่ยวกับสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
และจริยธรรมผู้ประกอบธุรกจิกับการก ากับดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคล 

อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ ารวจ เรียนในสถาบัน 

8 
อาทิตย์ 

23 ต.ค. 2565 
13.00 – 16.30 น. 

(3.30 ช่ัวโมง) 
อ.ดร.วิสาขา  ภูส่ ารวจ เรียนในสถาบัน   

9 
เสาร ์

29 ต.ค. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
Blockchain and the Law ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ  เรียนในสถาบัน 

10 
เสาร ์

29 ต.ค. 2565 
13.00 – 16.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
Cryptocurrency and the law ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ  เรียนในสถาบัน 

11 
เสาร ์

12 พ.ย. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
PERSONAL DATA PROTECTION AND 

COMPUTER CRIME 

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์
อาจารย์ประจ าสาขานิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรียนในสถาบัน 

12 
เสาร ์

12 พ.ย. 2565 
13.00 – 16.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
PERSONAL DATA PROTECTION AND 

COMPUTER CRIME 

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์
อาจารย์ประจ าสาขานิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรียนในสถาบัน 

13 
อาทิตย์ 

13 พ.ย. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
Legal Issues in E- Commerce 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร 
อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เรียนในสถาบัน 

14 
อาทิตย์ 

13 พ.ย. 2565 
13.00 – 16.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
เรียนในสถาบัน 

15 
เสาร ์

19 พ.ย. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
Smart Contract and the Law ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ เรียนในสถาบัน 



ครั้งที ่ วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

16 
อาทิตย์ 

20 พ.ย. 2565 
09.00 – 12.00 น. 

(3 ช่ัวโมง) 
-ไม่มีสอบไล่-   

 
ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2565 

 
วิธีการวัดผล 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ เก็บคะแนนในห้อง   35 คะแนน 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ  รายงานและเก็บคะแนนในห้อง        35 คะแนน 
ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ take home exam       30 คะแนน 
 


