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 รายละเอียดของวิชา 
 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ท  (Introduction to Technology and Internet) 
 - ความรู้เบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทธุรกิจ E-Commerce  

M-Commerce และ U-Commerce 
 - ธุรกิจประเภทแบบบีทบูี (B2B) บีทซูี (B2C) และ ซีทซูี (C2C) 
 - IP Address, TCP/IP, Source Code, Object Code 
            
2. การควบคุม ดูแล ระบบอนิเตอร์เน็ท (Regulation on Internet) 
 - การควบคมุสือ่ตา่ง ๆ บนอินเตอร์เน็ตของภาครัฐและเอกชน 
 - หลกัอ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty) 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ / ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 - การใช้เทคโนโลยีควบคมุ (Lex Electronica) 
 - องค์กรควบคมุดแูลตนเอง (Self-Regulation) 
  
3. กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อพพิาทจากสื่ออนิเตอร์เน็ท (Private International Laws) 
 - หลกักฎหมายขดักนั (Conflict of Laws) 
 - หลกัเร่ืองเขตอ านาจศาล (Jurisdiction) การบงัคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement)     
 - หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law) 
 - หลกักฎหมายองักฤษและสหรัฐอเมริกา (Effect Doctrine / Sliding Scale Doctrine) 
 
4. สัญญาที่ท าผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Contract via Internet / Electronic or Digital Signature) 
 - ปัญหา Click Wrap Agreement และ Terms and Condition on internet 
 - หลกันิติกรรมสญัญา ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
 - กฎหมายวา่ด้วยข้อสญัญาไมเ่ป็นธรรม   
 - หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 
 - พระราชบญัญตัิธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 
5. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (E-Commerce Transaction Act. of 2001) 
 - หลกัการรับฟังพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ (Admission of E-evidence) 
 - หลกัการแสดงเจตนาโดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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6. กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอนิเตอร์เน็ท (IP on Internet) 
 - กฎหมายลขิสทิธ์ิ สทิธินกัแสดง สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า แบบวงจรรวม ฯลฯ  
  (การละเมิดลขิสทิธ์ิบนเว็บไซท์ การท าลงิค์ (Linking) การท า Caching Mirroring การละเมิดช่ือโดเมน 

(Domain Name), Cybersquatter,  
  ฐานข้อมลูบนอินเตอร์เน็ต                     

- พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการจดัตัง้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ                               
- ข้อก าหนดประกอบพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ  

 - กฎหมาย DMCA และ E.U. Directive 
 - *Workshop – IPR on internet 
  
7. ความรับผิดที่เกดิขึน้จากเนือ้หาของเวบ็ไซท์บนอินเตอร์เน็ท (Content Liability) 
 - ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท (ISP และ VAN) 

- การขึน้ทะเบยีนธุรกิจอินเตอร์เน็ท 
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
- ประมวลกฎหมายอาญา 

 - กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ 
  
8. กฎหมายพยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์  
 (Cyber Crime, Forensics and Evidence)  
 - อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 - ประมวลกฎหมายอาญา 
 - พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ / ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 
 วิทยากรพิเศษ 

1. อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 
  คณุณฐัพงษ์  ลิม้แดงสกลุ  ผู้ เช่ียวชาญ Digital Forensic บริษัท P333 จ ากดั 

2. ทรัพย์สินยทางปัญญา 
 คณุสรศกัดิ์  ชยัรัฐภาส   
  
 หนังสืออ่านประกอบ 
 

- หนังสือ “Cyber Law กฎหมายกับอินเตอร์เน็ท” โดยชวลิต  อัตถศาสตร์ / ไพบูลย์   
อมรภิญโญเกียรติ และคณะ  พิมพ์โดยส านกัพิมพ์ โปรวิชัน่ พ.ศ. 2544  

- หนงัสือ “กฎหมายไซเบอร์” โดยชวลิต  อตัถศาสตร์ / ไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ และคณะ พิมพ์โดย
ส านกัพิมพ์ เนชัน่บุ๊คส์ พ.ศ. 2545 

- ความ รู้ เบื อ้ ง ต้นกฎหมายเ ก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิ เลคทรอนิค ส์ (EDI) (จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2541 และวารสารบทบณัฑิตย์ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 

- ความคุ้มครองทางกฎหมายของโดเมนเนมบนอินเตอร์เน็ท (วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์) มีนาคม 2542 
และวารสารบทบณัฑิตย์ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 
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- “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือ

รัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จ” 2550, หนงัสอืรายงานประจ าปี 2550-2551, สมาคมนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศ
ไทย 

- “มาตรการปิดบล็อกเว็บไซท์ของกระทรวงไอซีที แนวทางการแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาให้กบัโลกออนไลน์” 
2551, หนงัสอืรายงานประจ าปี 2551-2552, สมาคมนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย 

-  ค าอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดย ไพบูลย์ อมรภญิโญเกียรติ พิมพ์โดยส านักพิมพ์ โป
รวิชั่น พ.ศ. 2553 
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