
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135304 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารย ดร.รัชกร โชติประดิษฐ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Law relating to Science and Technology

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารย ดร.รัชกร โชติประดิษฐ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารย ดร.รัชกร โชติประดิษฐ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค



1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง ๆ  

ดังน้ี

1.1 สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

1.2 สามารถแยกแยะปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผล  ตอส่ิงแวดลอมและทราบถึงแนวทางการ

ควบคุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4 สามารถวิเคราะหถึงบทบาทหนาท่ี อํานาจรัฐในการเขามาควบคุมและเผยแพรการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.5 สามารถวิเคราะหความสัมพันธวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอจริยธรรมและสิทธิ

มนุษยชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยกับคอมพิวเตอร มนุษยกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มนุษยกับส่ิง

แวดลอม ขอบเขต ประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุปสรรค ขอจํากัด การเขาถึง การควบคุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต ภัย

ท่ีจากการใชคอมพิวเตอร

          Relationship between man and science and technology, man and computer, man and E-commerce, man and

environment; scope and problematic issues of science and technology, obstacles, limitation, access and control

of science and technology in different cultures; influence of science and technology against human rights and

ethic, advantages of Internet, harms of computer usage, law and computer, introduction to E-commerce

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 -แนะนําการเรียนการ

สอนภาพรวม ,ชี้แจงถึง

ขอบเขตเนื้อหาการ

เรียน 

-วัตถุประสงค การเรียน 

-การวัดผลการ

เรียน กิจกรรมระหวาง

เรียน ,

-สื่อการเรยน

การสอนของวิชา

-บทบาทความสัมพันธ

ของวิทยาศาสตรและ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

เทคโนโลยีในมิติของการ

กระจายความรู

-ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

-ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร

-การใชประโยชนจาก

อินเทอรเน็ต

-ผลกระทบดานบวกและ

ดานลบการพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

-การเขาถึง,การใช

ประโยชนวิทยาศาสตร

และเทคโลยี  

2 -กระแสและอิทธิพลของ

ทุน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในฐานะที่มี

อิทธิพลอยูเบื้องหลังการ

เปลี่ยนแปลงทาง

นโยบายและ

กฎหมาย เศรษฐกิจ สังค

ม การเมือง 

-อุปสรรค ขอจํากัด การ

เขาถึง การควบคุม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในวัฒนธรรม

ที่แตกตาง

- ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตอ

คุณภาพชีวิต

-ปญหาอํานาจรัฐในการ

ควบคุมการเผยแพรและ

การใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ

-ขอสรุปจากกรณีศึกษา

ตางๆ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. หนังสือ

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินโดย

เพื่อน(Peer

assessment)

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

3 -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

มนุษย วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับกฎหมาย

สิ่งแวดลอม

    -ภาวะโลกรอนและผล

กระทบในปจจุบันตอ

มนษยและสิ่งแวดลอม

    - มนุษย ทรัพยากร

ปญหาสิ่งแวดลอมและ

การจัดการดาน

เทคโนโลยี กับกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ

     -กระบวนทัศนใหม

ระหวางมนุษยกับสิ่ง

แวดลอมและการ

ประยุกตวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีมาชวยในการ

แกปญหาสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การประเมินการบาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

     - การจัดการขยะ

มูลฝอยและกฎหมายที่

เกี่ยวของ

 

4 - เทคโนโลยี

สะอาด อุตสาหกรรมสี

เขียวและกฎหมายที่

เกี่ยวของ

- อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และกฎหมายที่เกี่ยวของ

- กลยุทธการจัดการสิ่ง

แวดลอมเพื่อความยั่งยืน

และกฎหมายที่เกี่ยวของ

- หลักการ 3RS การ

ประยุกตใชและและ

แนวทางสําหรับการ

จัดการของเสียใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

5 -กฎหมายอาญาที่เกี่ยว

กับคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต

    -ความหมายของ

อาชญากรรม

คอมพิวเตอร

    -วิธีการที่ใชในการก

ระทําผิดทางอาญากรรม

ทางคอมพิวเตอร

    -อาชญากรรม

คอมพิวเตอร

    - การไมมีอํานาจเขาสู

ระบบประมวลผล 

(Hacking) 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูจากบุคคล

ตนแบบ/ปราชญ 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

6 - อาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอรกับ

มาตรการทางกฎหมาย

และความรวมมือระหวาง

ประเทศในการแกปญหา

- การลดความเหลื่อมลํ้า

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

7 -วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีตอ

จริยธรรมและสิทธิมนุษย

ชน 

-จริยธรรมทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร

- ประเด็นดาน

จริยธรรม กฎหมายและ

ผลกระทบทางสังคมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประเด็นปญหาที่

เกี่ยวของกับปญหา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

8  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

มนุษยและกฎหมายที่

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. หนังสือ

2. Power Point

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

เกี่ยวของกับกฎหมาย

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

      - ความหมาย

      - การรักษาความ

ปลอดภัยใน E-

commerce

      - ปญหาทาง

กฎหมาย

      - กฎหมายที่จําเปน

ในการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

          - พระราช

บัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 3. VDO กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

9  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

มนุษยและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับกฎหมาย

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

       - ปญหาการทํา

ธุรกิจตลาดประมูล

ออนไลน 

(E-auction)

        - กฎหมายที่

เกี่ยวของกับพาณิชย

โมไบล 

(M-commerce)

        - E-

commerce กับ

จริยธรรม

       

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. หนังสือ

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

10  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร

       - ความเปนมาและ

สารสําคัญของพระราช

บัญญัติวาดวยการกระ

ทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

 และ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2560

       - สภาพปญหาเกี่ยว

กับการกระทําความผิด

ทางคอมพิวเตอรใน

ปจจุบัน

-ขอบเขต ประเด็น

ปญหาทางวิทยาศาตร

และเทคโนโลยี

       - ผลกระทบเมื่อมี

พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเต

อรื พ.ศ. 2550

       

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การระดมสมอง (Brain

storming) 

 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

11  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติวาดวย

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. หนังสือ

2. Power Point

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

การกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร

        -ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่

เกี่ยวกับความรับผิดเกีย

วกับกฎหมาย

คอมพิวเตอร

        - คําแนะนําเพื่อ

ปองกันการกระทําความ

ผิด

-ขอบเขต ประเด็น

ปญหาทางวิทยาศาตร

และเทคโนโลยี 

3. VDO บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

3. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

12  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร

      - ความทั่วไป

       - บทกําหนดโทษ

       - การลงโทษผู

กระทําผิดที่กระทําผิด

เกี่ยวพันกันหลาย

ประเทศ

-ขอบเขต ประเด็น

ปญหาทางวิทยาศาตร

และเทคโนโลยี 

1. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center)

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

13  -ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร

-พนักงานเจาหนาที่

      -หนาที่และความรับ

ผิดของผูใหบริการและ

บุคคลทั่วไป 

1. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center)

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

14 -นักศึกษานําเสนอ

โครงการศึกษาดวย

ตนเองและรายงาน

กลุม ในประเด็นปญหา

เกี่ยวกับ

ผลกระทบจาการพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ

 

1. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center)

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

6. การสอบปลายภาค 

15 -นักศึกษานําเสนอ

โครงการศึกษาดวย

ตนเองและรายงานกลุม

ในประเด็นปญหา

ผลกระทบจาการพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ

 

1. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center)

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารย ดร.รัชกร

โชติประดิษฐ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม  20 0 

2 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสอบกลางภาค 8 20 0 

3 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. สํานักพิมพ เคทีพี.

พินัย ณ นคร. (2561). กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิตอล. กรุงเทพ ฯ. สํานักพิมพวิญูชน จํากัด.

ไพจิตร สวัสดิสาร.(2550). การใชคอมพิวเตอรทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ. พิมพที่บริษัท

ชวนพิมพจํากัด.

ไพจิตร สวัสดิสาร.(2560).กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร.พิมพครั้งที่ 2.สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.

วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ. (2559). ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย.โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สุเนติ คงเทพ.(2558). คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร.กรุงเทพฯ.จัดจําหนายโดย รานสวัสดิการหนังสือกฎหมาย 

 “ปณรัชช”.

สุเนติ คงเทพ.(2561). กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร. พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ. ตัวแทนจําหนาย บริษัท มังกูด ดิจิตอลเพลส จํากัด.



สราวุธ ปติยาศักดิ์. (2555). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพนิติธรรม.

สราวุธ ปติยาศักดิ์. (2561). คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2560 พรอมดวยประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของ. กรุงเทพฯ.สํานักพิมพนิติธรรม.

 เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาจารยรัชกร โชติประดิษฐ

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

สํานักกํากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2551). คูมือการปฏิบัติและแนวทางการ

ปองกันเพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (MICT).

จิรากรณ คชเสนี. (2555). มนุษยกับส่ิงแวดลอม.พิมพคร้ังท่ี 7. บริษัท วีพร้ินท.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2545). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา กฎหมายกับการเปล่ียนแปลงของสังคม หนวยท่ี 14.

พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2555). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเคทีพี.

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2552). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. ฝายศึกษาวิจัยประเด็นดานจริยธรรม

กฎหมาย และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ.  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2545).ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ: เอส แอนด จี กราฟฟค.
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