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รายละเอียดของวิชา

1.

ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ท (Introduction to Technology and Internet)
ความรู้เบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ทธุรกิจ E-Commerce
M-Commerce และ U-Commerce
ธุรกิจประเภทแบบบีทูบี (B2B) บีทซู ี (B2C) และ ซีทซู ี (C2C)
IP Address, TCP/IP, Source Code, Object Code

2.

การควบคุม ดูแล ระบบอินเตอร์ เน็ท (Regulation on Internet)
การควบคุมสื่อต่าง ๆ บนอินเตอร์ เน็ตของภาครัฐและเอกชน
หลักอานาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty)
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
การใช้ เทคโนโลยีควบคุม (Lex Electronica)
องค์กรควบคุมดูแลตนเอง (Self-Regulation)

3.

กฎหมายระหว่ างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทจากสื่ออินเตอร์ เน็ท (Private International Laws)
หลักกฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws)
หลักเรื่ องเขตอานาจศาล (Jurisdiction) การบังคับใช้ กฎหมาย (Law Enforcement)
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
หลักกฎหมายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (Effect Doctrine / Sliding Scale Doctrine)

4.

สัญญาที่ทาผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Contract via Internet / Electronic or Digital Signature)
ปั ญหา Click Wrap Agreement และ Terms and Condition on internet
หลักนิตกิ รรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายว่าด้ วยข้ อสัญญาไม่เป็ นธรรม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัตธิ รุ กรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

5.

พระราชบัญญัตธิ ุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (E-Commerce Transaction Act. of 2001)
หลักการรับฟั งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Admission of E-evidence)
หลักการแสดงเจตนาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการทาอนุญาโตตุลาการผ่ านอินเตอร์ เน็ท
(Consumer Protection on line / ADR (Alternative Dispute Resolution))
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายว่าด้ วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่ องการโฆษณา
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กับการระงับข้ อพิพาทชื่อโดเมน (Domain Name Dispute)
หลักเกณฑ์การระงับข้ อพิพาทของ WIPO และ ADNDRC

7.

กฎหมายทรัพย์ สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอินเตอร์ เน็ท (IP on Internet)
กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธินกั แสดง สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า ความลับทางการค้ า แบบวงจรรวม ฯลฯ
(การละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซท์ การทาลิงค์ (Linking) การทา Caching Mirroring การละเมิดชื่อโดเมน
(Domain Name), Cybersquatter,
ฐานข้ อมูลบนอินเตอร์ เน็ต
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการจัดตังศาลทรั
้
พย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
ข้ อกาหนดประกอบพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการจัดตังศาลทรั
้
พย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
กฎหมาย DMCA และ E.U. Directive
*Workshop – IPR on internet

8.

ความรับผิดที่เกิดขึน้ จากเนือ้ หาของเว็บไซท์ บนอินเตอร์ เน็ท (Content Liability)
ความรับผิดของผู้ให้ บริการอินเตอร์ เน็ท (ISP และ VAN)
การขึ ้นทะเบียนธุรกิจอินเตอร์ เน็ท
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและกฎหมายอื่น ๆ

9.

กฎหมายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(Cyber Crime, Forensics and Evidence)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา



วิทยากรพิเศษ
1.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ ยืน
คุณณัฐพงษ์ ลิ ้มแดงสกุล

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ผู้เชี่ยวชาญ Digital Forensic บริษัท P333 จากัด
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หนังสืออ่ านประกอบ
-

-



หนั ง สื อ “Cyber Law กฎหมายกั บ อิ น เตอร์ เน็ ท ” โดยชวลิ ต อั ต ถศาสตร์ / ไพบู ล ย์
อมรภิญโญเกียรติ และคณะ พิมพ์โดยสานักพิมพ์ โปรวิชนั่ พ.ศ. 2544
หนังสือ “กฎหมายไซเบอร์ ” โดยชวลิต อัตถศาสตร์ / ไพบูลย์ อมรภิ ญโญเกียรติ และคณะ พิมพ์โดย
สานักพิมพ์ เนชัน่ บุ๊คส์ พ.ศ. 2545
ความรู้ เบื อ้ งต้ นกฎ หมายเกี่ ยวกั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ทางอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ (EDI) (จุ ฬ า
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2541 และวารสารบทบัณฑิตย์ สถาบันเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ความคุ้มครองทางกฎหมายของโดเมนเนมบนอินเตอร์ เน็ท (วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ) มีนาคม 2542
และวารสารบทบัณฑิตย์ สถาบันเนติบณ
ั ฑิตยสภา
“พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรี ภ าพหรื อ
รัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จ” 2550, หนังสือรายงานประจาปี 2550-2551, สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย
“มาตรการปิ ดบล็อกเว็บไซท์ของกระทรวงไอซีที แนวทางการแก้ ปัญหาหรื อเพิ่มปั ญหาให้ กับโลกออนไลน์ ”
2551, หนังสือรายงานประจาปี 2551-2552, สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คาอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ พิมพ์ โดยสานักพิมพ์ โป
รวิช่ นั พ.ศ. 2553
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