
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยที่ 3  ใช้อย่างปลอดภัยและชอบธรรม  

เรื่อง ลิขสิทธิ์ 
 
 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยี  
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็น ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 ตัวช้ีวัด 
 ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด  

1. อธิบายลักษณะของผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (Fair Use)  ได ้(K) 
2. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรมได้ (K) 
3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรมได้ (P) 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (A) 

 
3. สาระส าคัญ 
 ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เจ้าของผลงานจะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้ริเริ่มโดยการใช้
สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบงาน
ของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทกฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ความคุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ คือเป็นความผิดทางท่ีเกิดจากการท าซ ้า ลอกเลียนแบบ ท าซ ้า ดัดแปลงผลงานของผู้อ่ืน
เพื่อการค้าและหวังผลก าไร ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตการใช้สิทธิ์ของผู้อื ่นโดยชอบธรรม (Fair Use) ใน
ปัจจุบันมีการใช้พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาควบคุมในส่วนของลิขสิทธิ์

รหัสวิชา ว........... รายวิชา วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 1 ชั่วโมง 
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4. สาระการเรียนรู้ 
- ความหมายของลิขสิทธิ์ 
- สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 
- การใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (Fair Use)  
- ลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยชอบธรรม 
- การละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นน า (10 นาที) 

5.1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยสอบถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ และชี้แจงจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5.2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง ลิขสิทธิ์ (ก่อนเรียน) หรือใช้การทดสอบรูปแบบอ่ืน ๆ (เช่น การใช้
โปรแกรมตามท่ีครูถนัด) 

5.3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการท าแบบทดสอบ เรื่อง ลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องเรียนเรื่อง ลิขสิทธิ์ 

ขั้นสอน (35 นาที) 
5.4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์  
5.5. ครูเปิดวีดิทัศน์ “ท าความรู้จักกับลิขสิทธิ์” 

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=fXtkCDe1ui4) 
5.6. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลิขสิทธิ์ โดยนักเรียนเขียนอธิบายจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่

ให้นั ้นถูกหรือผิดลิขสิทธิ ์หรือไม่ อย่างไร (ใบกิจกรรมที ่ 1 มีตัวอย่างสถานการณ์ทั ้งหมด 2 
สถานการณ์ ครูสามารถเพ่ิมสถานการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียนได้) 

หมายเหตุ: ในการท าใบกิจกรรมที่ 1 นั้นครูสามารถแนะน าให้นักเรียนใช้หลักการ 5W1H ประกอบด้วย 
ใคร (Who) ท าอะไร (What) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) ท าไม (Why) และอย่างไร 
(How) ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ 

5.7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที ่ได้จากใบกิจกรรมที่ 1 จากสถานการณ์ที่ให้นั ้นถูกหรือผิด 
ลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร  

5.8. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการใช้งานโดยชอบธรรมจากสื่อต่าง ๆ ตามใบ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร รวมถึงใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ (โดย
อาจจะก าหนดหัวข้อย่อยให้แต่ละกลุ่ม เช่น โลโก้ ไอคอน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และเสียง) 
และให้นักเรียนท าการน าเสนอ  
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5.9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร  

 
 ขั้นสรุป (5 นาที) 

5.10. นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง ลิขสิทธิ์ (หลังเรียน) 
5.11. นักเรียนดูวีดิทัศน์ “เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงๆหรือ”  

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=ASB8SxN4qyo) 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน (เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ลิขสิทธิ์โดย
ชอบธรรม) 

5.12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางปฏิบัติตามการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
6.1.  วีดิทัศน์ “รู้ทันลิขสิทธิ์ EP.1 ตอน ท าความรู้จักกับลิขสิทธิ์” 

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=fXtkCDe1ui4) 
6.2.  วดิีทัศน์ “เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริง ๆ หรือ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)”  

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=ASB8SxN4qyo) 
6.3.  แบบทดสอบ เรื่อง ลิขสิทธิ์ 
6.4.  ใบความรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์ 
6.5.  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลิขสิทธิ์ 
6.6.  ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร

หมายเหตุ:  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร (ข้ันตอนที่ 5.8 และ 5.9) เป็นกิจกรรมทางเลือก สามารถ
ใช้แทนกิจกรรมที่ 1 ได้ หรือสามารถมอบหมายให้เป็นการบ้านได้ แต่ถ้าประเมินจากเวลาใน
การสอนในชั้นเรียนยังมีเวลาเหลือที่จะสามารถท าขั้นตอน 5.8 และ 5.9 ได้ ก็สามารถสอนได้
ภายในคาบเดียวกัน 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด ชิ้นงาน / ภาระงาน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้

ประเมิน 
เกณฑ์ประเมิน 

1. อธิบายลักษณะของผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการใช้
สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (Fair Use)  ได้ (K) 

การตอบค าถาม/ 
ใบกิจกรรม 

ตรวจค าตอบ/ ใบ
กิจกรรม/ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน/แบบ

สังเกตพฤติกรรม 
ครู 

มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

2. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรมได้ (K) 

ใบกิจกรรม 
ตรวจค าตอบ/ ใบ

กิจกรรม/ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบประเมิน/
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ครู 
มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืน
โดยชอบธรรมได้ (P) 

ใบกิจกรรม/ข้อมูลที่
สืบค้น 

ตรวจค าตอบ/ ใบ
กิจกรรม/ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบประเมิน/
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ครู 
มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิ์
ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (A) 

การตอบค าถาม/ 
ใบกิจกรรม 

ตรวจค าตอบ/ ใบ
กิจกรรม/ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน/แบบ

สังเกตพฤติกรรม 

ครแูละ
นักเรียน 

มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ (คะแนน) 

ไม่ผ่าน/ปรับปรุง (0) พอใช้ (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. อธิบายลักษณะของ
ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์
และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรม 
(Fair Use)  ได้ (K) 

ไม่สามารถอธิบายลักษณะของ
ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการ
ใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
(Fair Use) ได ้
 

สามารถอธิบายลักษณะของ
ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการ
ใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
(Fair Use) ได ้แต่ไม่สามารถ
บอกตัวอย่างและให้เหตุผล
ประกอบได้ 

สามารถอธิบายลักษณะของ
ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการ
ใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
(Fair Use) ได ้และสามารถ
บอกตัวอย่างและให้เหตุผล
ประกอบได ้แต่ไม่สอดคล้อง
และไม่ครอบคลุม 

สามารถอธิบายลักษณะของ
ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการ
ใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
(Fair Use) ได ้และสามารถ
บอกตัวอย่างและให้เหตุผล
ประกอบได้อย่างถูกต้องอย่าง
สอดคล้องและครอบคลุม 
 

2. วิเคราะห์สถานการณ์
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์
ของผู้อ่ืนโดยชอบ
ธรรมได้ (K) 

ไม่สามารถวิเคราะห์ได้/
วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง  

วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ว่าใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
หรือไม ่แต่ไม่ให้เหตุผล
ประกอบ 

วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ว่าใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
หรือไม่และให้เหตุผลประกอบ
ได้ถูกต้องแต่ไม่สอดคล้อง
หรือไม่ครอบคลุม 

วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ว่าใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
หรือไม่และให้เหตุผลประกอบ
ได้ถูกต้อง สอดคล้อง 
ครอบคลุม 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ (คะแนน) 

ไม่ผ่าน/ปรับปรุง (0) พอใช้ (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ และการใช้
สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรมได้ (P) 

ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรมได้ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรมได้ แต่ข้อมูล
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ 
 

4. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ลิขสิทธิ์และการใช้
สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม (A) 
 

ไม่ระบุชื่อและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้น 
 

ระบุชื่อและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นแค่บางข้อมูล 

ระบุชื่อและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นได้เป็นส่วนใหญ่ 

ระบุชื่อและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นได้ครบถ้วนทุก
ข้อมูล 



52 

 

  
 
 

องค์ประกอบในการประเมิน/รายการประเมิน น ้าหนักคะแนน คะแนนเต็ม 

1. อธิบายลักษณะของผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรม (Fair Use)  ได้ (K) 

2 6 

2. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม
ได้ (K) 

3 9 

3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการใช้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรมได้ (P) 

2 6 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม (A) 

3 9 

รวม 10 30 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม ่าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน  
      พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติ   ให้   0   คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลระดับคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
27-30 ดีเยี่ยม 

21-26 ดี 
15-20 ผ่าน/พอใช้ 

0-14 ไม่ผ่าน/ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมิน 
 ผ่าน  มีระดับคุณภาพ  ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 
 ไม่ผ่าน  มีระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน/ปรับปรุง 
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9.  บันทึกผลหลังการสอน 
 9.1 สรุปผลการเรียนการสอน 
     9.1.1 นักเรียนจ านวน   ...........คน 
    ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้  ...........คน คิดเป็นร้อยละ................................. 
                ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ...........คน คิดเป็นร้อยละ................................. 
  ได้แก่  
  1. ......(ชื่อนักเรียน)........................... ................................................................................. 
  2. ......(ชื่อนักเรียน)............................................................................................................  
      นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ 
  1. ......(ชื่อนักเรียน)....................................................................................................... ....... 
  2. ......(ชื่อนักเรียน).............................................................................................. ............... 
 9.2 ปัญหา/อุปสรรค  
 (ผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด คุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู้เรียน) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................     
 9.3 แนวทางแก้ไข/แนวทางการพัฒนา  
 (แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนให้ได้ ตามตัวชี้วัด คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของผู้เรียน) 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
         ลงชื่อ.................................................................  
          (.............................................) 
         ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ .....................................  
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 แผนการจัดการเรียนรู้ของ.......................................................................................... ................สรปุผล ดังนี้ 
 1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ❒ น าไปใช้ได้จริง 

  ❒ ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ (ระบุ) ..................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ................................... 
  .............................................................................................................................................. .................. 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ❒ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

  ❒ เน้นการคิด 

  ❒ มีการบูรณาการ 

  ❒ ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 

  ❒ มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................  
        
             ลงชื่อ..................................................................  
          (....................................................)  
                                                                                ต าแหน่ง ................... 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ลิขสิทธิ์ 

 
ลิขสิทธิ์ 
  ลิขสิทธิ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายว่า ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่
ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ท าขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะท าซ ้า ดัดแปลง หรือน าออกโฆษณา 
รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นน างานนั้นไปท าเช่นว่านั้นด้วย ทางด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ลิขสิทธิ์ คือ 
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู ้สร้างสรรค์ได้ริเริ ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ 
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น โดย
งานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทกฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครอง
ทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 
สิ่งท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ 

1. ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

2. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานงานของรัฐ 
4. ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
5. ค าแปลและการรวบรวมค าสั่งต่าง ๆ ตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ที่กระทรวง ทบวง กรม หรืองานอื่นใดของ

รัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าข้ึน 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติเรื ่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์ไว้ในมาตรา  32 โดย
ก าหนดให้การใช้งานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถท า ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะถือว่า
เป็นการใช้ที ่เป็นธรรม เช่น การใช้งานในการเรียนการสอน การเสนอรายงานข่าว หรือการใช้งานโดย
บรรณารักษ์ห้องสมุด แต่การใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้จะต้องอยู่อาศัยใต้หลักการ
ส าคัญ 2 ประการ ประกอบกัน คือ 

1. ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  
2. ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
  



56 

 

  
 
 

  ยกตัวอย่างเช่น ในการรายงานข่าวภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรม และการสืบหา
ตัวคนร้าย ได้มีการเปิดเผยว่าคนร้ายคือใครซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว การรายงาน
ข่าวเช ่นนี ้แม่ไม่จ ัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ ์ แต่อาจถือว ่าเป็นการ
กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เพราะอาจท าให้คนที่ ทราบเรื่องแล้วไม่ต้องการไปชม
ภาพยนตร์เรื่องนั้นอีกเพราะทราบตอนส าคัญของเรื่องแล้ว การกระท าดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ของ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2tlMJL3) 
วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ์ 

1. การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระท าเพื่อการค้าหรือหาก าไร โดยปกติ
การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพ่ือการค้าหรือหาก าไร ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 

2. การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต เช่นการน างานลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่อ้างอิงที่มา 
หรือใช้ในลักษณะที่ท าให้คนเข้าใจว่าเป็นงานของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์นั้นเอง 

3. หากการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นการน างานลิขสิทธิ์มาใช้โดย
ปรับเปลี่ยน ให้ต่างไปจากงานลิขสิทธิ์เดิมหรือการเพ่ิมเติมสิ่งใหม่เข้าไป ก็อาจเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็น
ธรรม 

การใช้งานโดยธรรม (Fair Use)  
  Fair Use คือ ความชอบธรรมทางกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์บนพื้นฐานที่จ ากัดเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะโดย "ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์" และการใช้งานนั้นจะต้องไม่น าไปสู่การขัด
ผลประโยชน์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ควรจะได้รับ 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

1. วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
2. ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท 
3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น 
4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
5. ท าซ ้า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้า

พนักงาน ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
6. ท าซ ้า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่

การกระท าเพ่ือหาก าไร 
7. ท าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันการศึกษา  เพ่ือ

แจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระท าเพื่อหา
ก าไร 

8. น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
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การพิจารณาการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair Use) 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ์ 

- การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระท าเพื่อการค้าหรือหาก าไร 
- การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต 
- หากการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นการน างานลิขสิทธิ์มา

ใช้โดยปรับเปลี่ยน (Transform) ให้ต่างไปจากงานลิขสิทธิ์เดิมหรือมีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไป ก็
อาจเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม 

2. ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
- พิจารณาระดับของการสร้างสรรค์งาน 
- พิจารณาว่าเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้วหรือไม่ หากงานที่น ามาใช้เป็นงานที่ยังไม่มีการโฆษณา จะ

อ้างว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมไม่ได้ 
3. ปริมาณและเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญที่ถูกน าไปใช้เมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด 

- การน างานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ จะต้องค านึงถึงปริมาณของงานที่น ามาใช้ และสาระส าคัญที่
น ามาใช้ด้วย 

4. ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
- การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลาดของงานนั้น 

ลิขสิทธิ์ และการใช้งานโดยธรรม (Fair Use Doctrine) กับ Creative Commons License (CC License) 
1. สัญญาอนุญาต Creative Commons ท าหน้าที่เป็นใบอนุญาตลิขสิทธิ์ผลงาน ที่เป็นมาตรฐานให้

สามารถน าไปใช้อย่างเปิดเผยกับผลงานใด ๆ ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผู้ผลิตผลงานชิ้นนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้ 
และยังสามารถก าหนดขอบเขตของลิขสิทธิ ์ผลงานของตนได้จาก “all rights reserved” เป็น 
“some rights reserved” เพ่ือระบุขอบเขตของลิขสิทธิ์ว่า สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของชิ้นงาน 

2. สัญญาอนุญาต Creative Commons ไม่ได้เป็นตัวเลือกของการคุ้มครองลิขสิทธิ์แบบลิขสิทธิ ์แต่
ท างานร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสและยืดหยุ่นให้ปรับข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ คุ้มครองลิขสิทธิ์ในแต่
ละชิ้นงานได้เอง 

3. มีเสรีภาพที่จะแบ่งปัน ท าส าเนา แจกจ่าย และส่งงานเผยแพร่ต่อไปได้โดยที่ไม่ท าการแก้ไขดัดแปลง 
ตัดทอน เนื ้อหาใด ๆ และไม่น  าไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ส ัญญาอนุญาต  Creative 
Commons แต่หากต้องการที่จะ เรียบเรียงใหม่ ดัดแปลง หรือน าไปใช้ในทางการค้า จะต้องมีการขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
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แหล่งที่มา: http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/10-ค าถามลิขสิทธ์ิสดุฮอต.html 
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แหล่งอ้างอิง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ลิขสิทธิ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562, จาก http://www.ipthailand.go. 
 th/th/copyright-001.html 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562, จาก 
 https://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf 
กรุงเทพธุรกิจ (2558). กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย 10 ค าถามลิขสิทธิ์ ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับ
 ใหม่ . ส ืบค ้นว ันท ี ่  21 พฤศจ ิกายน 2562, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/ 
 detail/659393 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม. ค าถาม ข้อสงสัยเรื ่องลิขสิทธิ์ . สืบค้นวันที ่ 21 
 พฤศจิกายน 2562, จาก http://www.satitm.chula.ac.th/uploads/files/Licent12.pdf   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) 1 . กรุงเทพฯ :                  
 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560. 
ส านักงานราชบัณฑิตสภา (2560). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 . สืบค้นเมื่อวันที่ 21
 พฤศจกิายน 2562, จาก http://www.royin.go.th/dictionary/index.php 

แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438661619 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง ลิขสิทธิ์ 

 

ชื่อ.....................................................นามสกุล............................................เลขที่......ชั้น. ....... 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้องและครอบคลุม 
 

1. สถานการณ์: นายเทา ต้องการใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสอันใหม่เพราะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเดิมหมดอายุ 
นายเทาจึงไปซื้อแผ่นโปรแกรม ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งที่คัดลอกโปรแกรมเอนตี้ไวรัสเพื่อจำหน่าย การกระทำ
ของนายเทาถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร? 

 
 ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 

2. สถานการณ์: ฟ้า ต้องทำรายงานส่งครู โดยเนื้อหารายงานนั้นครูบังคับให้ใส่รูปที่ตัวเองถ่ายเท่านั้น          
ด้วยฟ้าเป็นคนขี้เกียจจึงไปหารูปทางออนไลน์ที ่ไม่ใช่ ของตนเองแล้วใส่ไปในรายงานและไม่ระบุที ่มา                    
การกระทำของฟ้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร?  

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เรื่อง ลิขสิทธิ์นี้ของใคร 

 
กลุ่มที่……….. 

1. ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................เลขที่................ชั้ น.................. 
2. ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................เลขที่ ................ชัน้.................. 
3. ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................เลขที่................ชั้ น.................. 
4. ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................เลขที่................ชัน้.................. 
5. ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................เลขที่................ชั้ น.................. 

 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนค้นหาข่าวหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

1. ชื่อเรื่อง 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ระบุแหล่งที่มา 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข่าวหรือสถานการณ์ที่เลือกมาเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เพราะเหตุใด พร้อมเขียนเป็นผังความคิด 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………………................................... 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

  



63 

 

  
 
 

ผังความคิด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

เงื่อนไขตรงตามความต้องการระดับมาก      ให้       3  คะแนน  

เงื่อนไขตรงตามความต้องการระดับปานกลาง       ให้       2  คะแนน 

เงื่อนไขตรงตามความต้องการระดับน้อย       ให้       1  คะแนน     
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แนวทางคำตอบใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง ลิขสิทธิ์ 

 

ชื่อ.....................................................นามสกุล............................................เลขที่......ชั้น. ....... 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้องและครอบคลุม 
 

1. สถานการณ์: นายเทา ต้องการใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสอันใหม่เพราะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเดิมหมดอายุ 
นายเทาจึงไปซื้อแผ่นโปรแกรม ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งที่คัดลอกโปรแกรมเอนตี้ไวรัสเพื่อจำหน่าย การกระทำ
ของนายเทาถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร? 

 
 แนวการตอบ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะนายเทามีส่วนร่วมในสนับสนุนให้การกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์
ด้วยการซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์  
 
 

2. สถานการณ์: ฟ้า ต้องทำรายงานส่งครู โดยเนื้อหารายงานนั้นครูบังคับให้ใส่รูปที่ตัวเองถ่ายเท่านั้น          
ด้วยฟ้าเป็นคนขี้เกียจจึงไปหารูปทางออนไลน์ที ่ไม่ใช่ ของตนเองแล้วใส่ไปในรายงานและไม่ระบุที ่มา                    
การกระทำของฟ้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร?  

 
แนวการตอบ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะการนำรูปของคนอ่ืนที่ไม่ใช่ของตนเองต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุก
ครั้ง 

 

หมายเหตุ: หากมีเวลาเหลือในการท ากิจกรรม อาจจะให้นักเรียนอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไข หรือการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ หรือชวนนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจ าวันนักเรียน
เผชิญสถานการณ์ใดได้บ้างที่เก่ียวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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แบบทดสอบ 

 ลิขสิทธิ ์

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. เหตุการณ์ในข้อใดทำให้ลิขสิทธิ์เกิดขึ้น 
ก. เด็กหญิงฟ้าวาดรูปเครื่องบิน   ข. เด็กหญิงดาวแชร์ภาพของเพ่ือนทางโซเชียล 
ค. เด็กหญิงชมพู่ถ่ายเอกสารจากหนังสือ  ง. เด็กหญิงเมย์ร้องเพลงลอยกระทงหลงทาง 
2. เด็กหญิงวันดีไปถ่ายรูปกับเด็กหญิงวันเพ็ญ แต่เด็กหญิงวันดีเป็นคนถ่ายรูปดอกกุหลาบ แล้วโพสต์ลง
โซเชียลของเด็กหญิงนิดหน่อย อยากทราบว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นี้คือใคร 
ก. เด็กหญิงวันเพ็ญ     ข. เด็กหญิงวันดี 
ค. เด็กหญิงนิดหน่อย     ง. ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
3. ข้อใดไม่เป็นลิขสิทธิ์ 
ก. ข่าวประจำวัน     ข. เพลง  
ค. การ์ตูน     ง. ภาพยนตร์  
4. ข้อใดอาจมีความสุ่มเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ก. เด็กชายอ้อมแจ้งเวลาฉายภาพยนตร์ให้เพ่ือนทราบ   ข. นักข่าวแสดงข่าวข้อเท็จจริง 
ค. เด็กชายหนุ่มดาวน์โหลดคลิปโป๊จาก YouTube  ง. เด็กชายพีซื้อรูปจากแหล่งที่ขายรูป 
5. เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถทำอะไรได้บ้าง 
ก. ขาย      ข. ให้เช่า 
ค. ดัดแปลง     ง. ถูกทุกข้อ 
6. “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า 
ก.สิทธิ์เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
ข.สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
ค.สิทธิของผู้ใดก็ได้ที่จะท าการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
ง.สิทธิแต่ผู้เดียวหรือหลายคนที่จะท าการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
7. ท าไมพฤติกรรมด้านสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ กับผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับ
ชิ้นงานที่สร้างขึ้นกฎหมายจะคุ้มครองได้อย่างไร 
ก.สิทธิบัตร     ข.ลิขสิทธิ์ 
ค.ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร    ง.ถูกทุกข้อ 
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8. พฤติกรรมการใช้ shareware ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. ซื้อลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้   ข.ให้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจ 
ค.เป็นโปรแกรมข้อมูลที่มีคนส่งมาให้  ง.ให้ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ 
9. ทรัพย์สินทางปัญญาควรมีลักษณะอย่างไร 
ก.ทรัพย์สินที่จับต้องได ้    ข.ทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 
ค.ทรัพย์สินที่จับต้องไมไ่ด ้    ง.ไม่มีข้อถูก 
10. หน่วยงานในข้อใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ก.กรมธนารักษ์      ข.กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ค.กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ง.กรมสรรพากร 
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เฉลยแบบทดสอบ ลิขสิทธิ์ 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. เหตุการณ์ในข้อใดทำให้ลิขสิทธิ์เกิดขึ้น 
ก. เด็กหญิงฟ้าวาดรูปเครื่องบิน   ข. เด็กหญิงดาวแชร์ภาพของเพ่ือนทางโซเชียล 
ค. เด็กหญิงชมพู่ถ่ายเอกสารจากหนังสือ  ง. เด็กหญิงเมย์ร้องเพลงลอยกระทงหลงทาง 
2. เด็กหญิงวันดีไปถ่ายรูปกับเด็กหญิงวันเพ็ญ แต่เด็กหญิงวันดีเป็นคนถ่ายรูปดอกกุหลาบ แล้วโพสต์ลง
โซเชียลของเด็กหญิงนิดหน่อย อยากทราบว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นี้คือใคร 
ก. เด็กหญิงวันเพ็ญ     ข. เด็กหญิงวันดี 
ค. เด็กหญิงนิดหน่อย     ง. ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
3. ข้อใดไม่เป็นลิขสิทธิ์ 
ก. ข่าวประจำวัน     ข. เพลง  
ค. การ์ตูน     ง. ภาพยนตร์  
4. ข้อใดอาจมีความสุ่มเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ก. เด็กชายอ้อมแจ้งเวลาฉายภาพยนตร์ให้เพ่ือนทราบ   ข. นักข่าวแสดงข่าวข้อเท็จจริง 
ค. เด็กชายหนุ่มดาวน์โหลดคลิปโป๊จาก YouTube  ง. เด็กชายพีซื้อรูปจากแหล่งที่ขายรูป 
5. เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถทำอะไรได้บ้าง 
ก. ขาย      ข. ให้เช่า 
ค. ดัดแปลง     ง. ถูกทุกข้อ 
6. “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า 
ก.สิทธิ์เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ทำข้ึน 
ข.สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ทำข้ึน 
ค.สิทธิของผู้ใดก็ได้ที่จะทำการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ทำข้ึน 
ง.สิทธิแต่ผู้เดียวหรือหลายคนที่จะทำการใด ๆเก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ทำข้ึน 
7. ทำไมพฤติกรรมด้านสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ กับผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับ
ชิ้นงานที่สร้างขึ้นกฎหมายจะคุ้มครองได้อย่างไร 
ก.สิทธิบัตร     ข.ลิขสิทธิ์ 
ค.ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร    ง.ถูกทุกข้อ 
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8. พฤติกรรมการใช้ shareware ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. ซื้อลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้   ข.ให้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจ 
ค.เป็นโปรแกรมข้อมูลที่มีคนส่งมาให้  ง.ให้ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ 
9. ทรัพย์สินทางปัญญาควรมีลักษณะอย่างไร 
ก.ทรัพย์สินที่จับต้องได ้    ข.ทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 
ค.ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได ้    ง.ไม่มีข้อถูก 
10. หน่วยงานในข้อใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ก.กรมธนารักษ์     ข.กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ค.กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ง.กรมสรรพากร 
 

หมายเหตุ: ในการเฉลยแบบทดสอบอาจจะให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบ และอภิปรายถึงเหตุผลในการ 
 เลือกตอบแบบดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 


