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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
3440001กฎหมายและจรรยาบรรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law and 
Ethics) 
 

2. จํานวนหนวยกิต1 
    3 หนวยกิต (2-2-5) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
อาจารยจีรภา ประยูรศักด์ิ 
     อาจารยธัชกร วงษคําชัย 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
ภาคเรียนที่ 1/2557 
 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1 
- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
- 
8. สถานท่ีเรียน1 
หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีและ หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 
มิถุนายน2557 
 

 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการกระทําความผิดและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงจรรยาบรรณของการเปนนักคอมพิวเตอรที่ดี  

 



2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
1. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาท หนาที่ของตนเองตอสังคม 
    2. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3. เพื่อพัฒนาการวิเคราะหและใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
    4. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบตนเองและทางวิชาชีพ 
    5. เพื่อพัฒนากการวิเคราะหเชิงตัวเลขที่จําเปนและสามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา1 
หลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการใชและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา1 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสรมิตาม 
ความตองการ 
ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 75 
ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพือ่ขอคําปรกึษาหรอืแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือวิธีสื่อสารที่สะดวก 
ดังน้ี 
 โทรศัพท 02-8908895 9ตอ 3025, 085-8282083 
                                Jp.prayoonsak@gmail.com 
หองทํางาน อาคาร 3 ช้ัน 2  หองพักอาจารย 
 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฏระเบียบ

ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสงัคม 
1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมจีรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 
     1.2 วิธีการสอน1 
1.2.1 ปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลาและการสวนรวมในช้ันเรียน 



1.2.2 ช้ีแจงวิธีปฏิบัติตัวในการเรียนและความรบัผิดชอบรวมกันในช้ันเรียน 
1.2.3 บรรยายเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม การเสยีสละ ความซ่ือสตัยสุจริต และมี 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

1.2.4 ยกตัวอยางสอดแทรกในเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของ  แลวใหนักศึกษารวมอภิปรายแนวปฏิบัติที่
ดี และเหมาะสมรวมทั้งมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนกรสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2.5 ใหนักศึกษาศึกษากรณีตัวอยางและใหคนควาหาความ สามารถวิเคราะหผลกระทบและหา
แนวทางในการแกปญหา 

1.2.6 มอบหมายงานประจําวิชา และรายงาน 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
           1.3.1 พจิารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทําฝกปฏิบัติที่ไดรบัมอบหมายไดถูกตอง และ 
ตรงเวลา 
          1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มเีหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค 
          1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2. ความรู 
     2.1 ความรูท่ีตองไดรับ1 

2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเลง็เห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยุกต 
2.1.4 รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ืองสามารถ           

บูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
2.1.5 มีประสบการณในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตเทคโนโลยีที่ใชงานไดจรงิ 

 

     2.2 วิธีการสอน1 
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง และมีการถาม – ตอบ ระหวางผูสอนและผูเรียน 

2.2.2 บรรยาย  อภิปรายและเรียนรูแบบรวมมือ  ศึกษากรณีตัวอยาง  ศึกษาโดยใช ปญหา เปน
ฐาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา  การคนควาบทความขอมูลทีเ่กี่ยวของโดยนํามาสรปุและ
นําเสนอ       

2.2.3การทํางานกลุม รายงานเด่ียว และรายงานกลุม 
2.2.4การนําเสนองานและรายงาน การวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

     2.3 วิธีการประเมิน 
2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
           2.3.2 สอบยอยภาคทฤษฎี 

2.3.3นําเสนอสารสนเทศที่คนควา และอภิปรายผล 
2.3.4การนําเสนอรายงานกลุม  

3. ทักษะทางปญญา 
     3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา1 

3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปประเด็นปญหาและ



ความตองการเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

     3.2 วิธีการสอน1 
3.2.1 การทํางานกลุม 
3.2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาเปนรายบุคคล และนําเสนอผลการศึกษา 
3.2.3มอบใหทํารายงาน และศึกษาคนควาในหัวขอน้ันๆ 
     3.2 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและงานบุคคลผลงานที่ไดมอบหมาย 
 3.3.2สอบกลางภาค 
 3.3.3สอบปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถเปนผูรเิริ่มและสื่อสารกบักลุมคนหลากหลาย เพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัว
และสวนรวมอยางเหมาะสม 

4.1.2 สามารถใหความชวยเหลอือํานวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและสวนรวม 

4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตรมาช้ีนํา
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

     4.2 วิธีการสอน1 
4.21 มอบหมายงานทั้งแบบกลุมและแบบบุคคล เชน การคนควาการกระทําผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.2.2 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนการมสีวนรวมและการมปีฎิสัมพันธ 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
           4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในกลุมเดียวกัน 
 4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอ 
 4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม 
 4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ําเปนที่มอียูในปจจบุันตอการทํางานทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร 

5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพทัง้ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรปูแบบของสือ่การ
นําเสนออยางเหมาะสม 

5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน 
           5.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลาย และเหมาะสม พรอมทั้งสามารถใชความรูดานคอมพิวเตอร 

5.2.2 ฝกภาคปฏิบัติดวยเครื่องมือที่ใชในวิชาชีพและทันสมยั 



 5.2.3 มอบหมายงานใหผูเรียนเนนการเรียนรูดวยตัวเอง โดยศึกษาและคนควาจากสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ไดรบัมอบหมาย 

5.2.4 นําเสนอรายงานกลุม พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม หนา
ช้ันเรียน 
     5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
 5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 

- ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 
- มอบหมายงานตางๆ 
- การประเมินผล 
โดยนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

4 - ปฐมนิเทศน 
- ศึกษาวิเคราะห
ผูเรียน 
- แจกแผนการสอน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

2-3 บทที่ 1 หลักกฎหมาย 
- ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 
- หนาท่ีหลักของกฎหมาย 
-ลักษณะของกฎหมาย 
-ประภทกฎหมาย 
- ประเด็นดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
คอมพิวเตอร 
-กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

4 บทท่ี 2 พรบ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 
- การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
- การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
-มาตรฐานของโครงขายโทรคมนาคมและ
อุปกรณ 
- สิทธิของผูรับใบอนุญาติและผูใชบริการ 
-สัญญาใหบริการ คาธรรมเนียมและ
คาบริการกิจการโทรคมนาคม 
- การกํากับดูแลแลบทกําหนดโทษ 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

เอกสารหมายเลข มคอ.3/7 



สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช 

ผูสอน 

5 บทที่ 3กฎหมายคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 
-พรบ.ลิขสิทธ์ิ 
- พรบ.ความลับทางการคา 
-พรบ.เคร่ืองหมายทางการคา 
- พรบ.สิทธิบัตร 

4 ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

6-7 บทที่ 4กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล 
-การคุมครองความเปนสวนตัว 
- ภัยคุกคามตอความเปนสวนตัวและขอมูล
สวนบุคคล 
- ผลกระทบของคอมพิวเตอรตอความเปน
สวนตัว 
- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล 

8 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

8 สอบกลางภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

9-10 บทที่ 5เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเทคโนโลยีรกัษาความปลอดภัย 
- สิทธิและเสรีภาพสวนบคุคล 
- เสรีภาพนการแสดงความคดิเห็น 
- เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภยั 
- การเขารหัสขอมูล 
-ลายเซ็นดิจิตอล 

8 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

11-13 บทท่ี 6พรบ.วาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
- สังคมดิจิทัล 
- การกระทําความผิดในสงัคมดิจิทัล 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พรบ.วาดวยการกระทําความผดิทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
- การปองกันการกระทําความผดิ 
- กรณีศึกษา 

12 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

14 บทท่ี 7จริยธรรม จรรญาบรรณกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กรอบความคิดเรื่องจริยธรรม 
- จรรยาบรรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางที่ผิด 
- กรณีศึกษา 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 
- บรรยาย / อภิปราย 
- ปฏิบัติกจิกรรมจาก 
ใบงาน 
 

อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์



สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช 

ผูสอน 

15 
 

นําเสนองานกลุม 4 นําเสนอรายงาน อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

16 
 
 

สอบปลายภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.จีรภา ประยูรศักดิ ์

 
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1 
 

1.2  2.2  3.2  
4.2  5.2 

เขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
ใบงานในแตละสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
15% 

 
 
2 

1.3.2  1.3.3  
2.2.2  2.2.3  
2.2.4  2.2.5  
3.2.1  3.2.2  
3.2.3 4.2.1  
4.2.2  5.2.1  
5.2.2  5.2.3  
5.2.4     

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนําเสนอโครงงาน 
สงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
การทํางานกลุม/เดีย่ว 
การอภิปรายกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 

3 2.3.1  3.3.3  
3.3.4 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย จรรญาบรรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อ.จีรภา ประยูรศักด์ิ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร,  
สูตรไพศาล, กฎหมายคอมพิวเตอร1และ2, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2552 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

  เว็บไซต ที่เกี่ยวกบัหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 
 
 

 



หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ในการประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี  มีดังน้ี 

- สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรงุการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-     ต้ังคณะกรรมการคณะตรวจสอบผลการประเมิน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-   ปรบัปรุงรายวิชาทุก  3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์ิ 
-    เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน เพือ่ใหนักศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยุกตความรูในการ 
แกปญหา 
 
 


