
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยที่ 3  ใช้อย่างปลอดภัยและชอบธรรม  

เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
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. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (K) 
2. ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (P) 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (A) 

 
3. สาระส าคัญ 
 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  พ.ร.บ.ที่ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระท าผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ หากใครกระท าความผิดตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี้ ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่ พ.ร.บ.ก าหนด การมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นช่วยลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

รหัสวิชา ว........... รายวิชา วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 1 ชั่วโมง 
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4. สาระการเรียนรู้ 
- ความหมายของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
- ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
- ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
- การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์และโทษที่จะได้รับ 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ขั้นน า (10 นาที) 

5.1.  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยสอบถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
5.3.  ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง “เจ้ดาตลาดแตก” (เปิดถึงเวลา 3.35 นาทีแล้วกดค้างไว้) 

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0) 
5.4. ครูพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากดูวีดิทัศน์ เรื่อง “เจ๊ดาตลาด

แตก” และสื่อที่เก่ียวข้อง ว่าจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ถูกหรือผิดอย่างไรจากมุมมองของนักเรียน และ
ชี้ให้เห็นว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนักเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
 

หมายเหตุ: วีดิทัศน์ดังกล่าวเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น หากครูมีสื่ออื่น ๆ หรือข่าวที่ก าลังเป็นประเด็น
สนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (เช่น การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในสื่อสังคม
ออนไลน์) สามารถยกมาพูดคุยกับนักเรียนได้เช่นเดียวกัน 

 
ขั้นสอน (35 นาที) 

5.5. ครอูธิบายความหมายและท่ีมาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งยกประเด็นส าคัญจาก วีดิทัศน์ เรื่อง 
“เจ๊ดาตลาดแตก” หรือข่าวที่ก าลังเป็นประเด็นร้อนเพ่ือเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

5.6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  
5.7. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “ข้อควรรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” ประกอบกับการดูสื่อวิดีโออินโฟ

กราฟฟิก เรื่อง “พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับเข้าใจง่าย” 
(URL: https://www.youtube.com/watch?v=LwMSsneKuzc)  
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5.8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมที่ 1 เรื ่อง “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” โดยนักเรียนเขียนอธิบาย
สถานการณ์ท่ีให้นั้นว่าเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไม่อย่างไร 

5.9. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อสรุปของกลุ่มหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 สถานการณ์ ว่าเกี่ยวข้องกับ  
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไมอ่ย่างไร  

 

หมายเหตุ:  กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” โดยปกติให้น าเสนอข้อสรุปหน้าชั้นเรียน แต่ถ้า
หากครูเล็งเห็นว่าอยากให้นักเรียนน าเสนอด้วยรูปแบบอื่นที่น่าสนใจก็สามารถท าได้ เช่น 
วาดรูปประกอบบนกระดาน ท าสไลด์ประกอบการน าเสนอ หรือแสดงบทบาทสมมติ 

 
5.10  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าแต่ละสถานการณ์เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อย่างไร มีวิธี

ป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร ซึ่งหากข้อสรุปของนักเรียนกลุ่มใด ไม่เหมือนจากตัวแทนที่น าเสนอ 
สามารถอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของกลุ่มตนเองได้ 

 
 ขั้นสรุป (5 นาที) 

5.11 ครูและนักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง “เจ้ดาตลาดแตก” (ในเวลาที่เหลือจากการกดค้าง) ร่วมกันสรุปว่า 
เรื่องดังกล่าว คนที่โพสต์และแชร์ในวีดิทัศน์เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อย่างไร 

5.12 นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง “แบบประเมินการปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” (หาก
เวลาไม่เพียงพอ สามารถมอบหมายให้เป็นการบ้านได้) 

5.13 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
5.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม 

 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

6.1  วีดิทัศน์เรื่อง “เจ้ดาตลาดแตก” 
  (URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0) 

6.2  สื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก เรื่อง “พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับเข้าใจง่าย” 
  (URL: https://www.youtube.com/watch?v=LwMSsneKuzc) 

6.3  ใบความรู้ เรื่อง “ข้อควรรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” 
6.4  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” 
6.5  ใบกิจกรรที่ 3.2 เรื่อง “แบบประเมินการปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”



72 
 

 

72 
 

7 การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด ชิ้นงาน / ภาระงาน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้

ประเมิน 
เกณฑ์ประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (K) 

การตอบค าถาม/ 
ใบกิจกรรม/การ

น าเสนอ 

ตรวจค าตอบ/ ใบ
กิจกรรม/ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม 

แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน/แบบ

สังเกตพฤติกรรม 
ครู 

มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

2. ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (P) 
แบบประเมินการ

ปฏิบัติตน 
ประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตน 
แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ครู 
มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (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. สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ได้ (K) 

ไม่สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินได้/ประเมินไม่ถูกต้อง  

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่ให้
เหตุผลประกอบ 

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ และให้
เหตุผลประกอบได้ถูกต้อง แต่
ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุม 

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ และให้
เหตุผลประกอบได้ถูกต้อง 
สอดคล้อง และครอบคลุมทุก
ประเด็น 

2. ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ได้ (P) 

ไม่ตอบค าถามในแบบประเมิน
การปฏิบัติตนปฏิบัติตนตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ / ตอบ
ค าถามในแบบประเมินการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติตนตามพ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ได้ไม่ถูกต้อง 

ตอบค าถามในแบบประเมิน
การปฏิบัติตนปฏิบัติตนตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
1 ข้อ แต่ให้เหตุผลประกอบได้
ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุม 

ตอบค าถามในแบบประเมิน
การปฏิบัติตนปฏิบัติตนตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
2 ข้อ แต่ให้เหตุผลประกอบได้
ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุม 

ตอบค าถามในแบบประเมิน
การปฏิบัติตนปฏิบัติตนตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
2 ข้อ และให้เหตุผลประกอบที่
ถูกต้อง สอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็น 

3. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
(A) 

ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ 
 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
แต่บางครั้งยังต้องได้รับ
ค าแนะน าจากผู้อ่ืน 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ไดถู้กต้อง เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ ่และไม่ส่งผลกระทบกับ
ผู้อื่น 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ไดถู้กต้อง เหมาะสม ตลอดจน
สามารถแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตามได้ 
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องค์ประกอบในการประเมิน/รายการประเมิน น ้าหนักคะแนน คะแนนเต็ม 

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ได้ (K) 

3 9 

2. ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ (P) 3 9 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (A) 4 12 

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 ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

 
  ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียล

มีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมาก การใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบโดยบุคคลใด ๆ ก็ตามที่
ส่งผลเสียต่อบุคคลอ่ืน รวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีลักษณะลามก
อนาจารจึงต้องมีมาตรการขึ้นมาเพื่อเป็นการควบคุม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ก็คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็
เป็นได้ท้ังคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ตโฟน รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วย  ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระท าผิดที่จะเกิดขึ้นได้จาก
การใช้คอมพิวเตอร์ หากใครกระท าความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์นี ้ ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ก าหนดไว้ 

  ในปัจจุบันประเทศไทย จะใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระท าความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระท าความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2560 เป็น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ซึ่งมีข้อควรรู้ทั่วไปอยู่ดังนี้ 
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แหล่งที่มา: http://arit.lpru.ac.th/lawcom/page2.php 
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นอกจากนีส้ามารถดูรายละเอียดพระราชบัญญัติฉบับเต็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

https://citcoms.nu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/law-computer2550.pdf 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

https://citcoms.nu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/law-computer2560.pdf 
 
แหล่งที่มา 
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2561). พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื ่องการกระท าความผิด

เก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์ (ฉบับที ่  2) พ.ศ.2560. ส ืบค้นเม ื ่อว ันที ่  21 พฤศจิกายน 2562, จาก 
https://citcoms.nu.ac.th/computer-2560/ 

ราชกิจจานุเบกษา. (2550). พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562, จาก  
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF 

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562, จาก 
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

 

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

 
ค าชี้แจง จงตอบค าถามให้ถูกต้องและครอบคลุม 
 

สถานการณ์ที่ 1: คุณแม่ของน้องฟ้าส่งข้อความสวัสดียามเช้าพร้อมรูปดอกไม้ที่ตนเองถ่ายให้เพ่ือนของ 
คุณแม่น้องฟ้า มีความเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

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

สถานการณ์ที่ 2: การกด Like ในสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที่ 3: การแชร์ข้อมูล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

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

สถานการณ์ที่ 4: การแสดงความคิดเห็นทางสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

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

สถานการณ์ที่ 5: การฝากร้านขายของในหน้าเฟซบุ๊กผู้อื่น มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

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

สถานการณ์ที่ 6: การโพสต์ด่าในสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เรื่อง แบบประเมินการปฏิบัติตนตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

 

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

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1. นายนิดหน่อยเป็นดาราที่มีชื่อเสียง แต่นายดำแอบอิจฉา จึงตัดต่อภาพนายนิดหน่อยในลักษณะรังแก
สัตว์ เพื่อทำลายชื่อเสียง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นายนิดหน่อยถูกถอดการเป็นพรีเซ็นเตอร์เสื้อ
ยืดย่ีห้อหนึ่ง การกระทำของนายดำว่ามีความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร

 

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

2. น้องหนูดีทะเลาะกับเพื่อน ด้วยความโมโหจึงโพสต์ว่าเพื่อนทางโซเชียลด้วยถ้อยคำหยาบคาย  
การกระทำของน้องหนูดีถือว่ามีความผิดพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร

 

 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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แนวทางค าตอบใบกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

 

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

 
ค าชี้แจง จงตอบค าถามให้ถูกต้องและครอบคลุม (เน้นให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ว่า

เกี่ยวข้องอย่างไรกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) 
 

สถานการณ์ที่ 1: การส่งข้อความสวัสดียามเช้าพร้อมรูปดอกไม้ที่ตนเองถ่ายให้ผู้อื่น มีความเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

 
ไม่ผิด เพราะส่งรูปถ่ายที่ส่งไปไม่ได้นำของผู้อื่นมาใช้ดัดแปลงหรือตัดต่อ และข้อความนั้นไม่ได้พาดพิงถึงบุคคล

ที่ 3 (มาตรา 16) 
  

สถานการณ์ที่ 2: การกด Like ในสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

  
ไม่ผิด เพราะการกด Like คือการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าชอบหรือไม่

ชอบ เว้นแต่กด Like ในทางหมิ่นเหม่ สุ่มเสี่ยง หรือผิดกฎหมาย ทำให้คนที่กด Like นั้นก็จะถือมีความผิด
ด้วย 
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สถานการณ์ที่ 3: การแชร์ข้อมูล ในสื่อโซเชียล มีความเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

  
ไม่ผิด ถ้าข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นเท็จและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยมีที่มาของข้อมูล

ชัดเจน แต่ถ้าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถึงบุคคลที่แชร์นั้นจะรู้หรือไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จหรือไม่ ก็จะถือว่ามี
ความผิดเพราะเป็นการแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ ฉะนั้นการใช้สื่อสาธารณะต้องคำนึงพิจารณาก่อนการส่งต่อเสมอ 
(มาตราที่ 14 ข้อ 5) 

 

สถานการณ์ที่ 4: การแสดงความคิดเห็นทางสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

  
ไม่ผิด หากเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไปที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน เว้นแต่มีเจตนาที่
ไม่ดี เช่น แสดงความคิดเห็นส่อไปทางลามก อนาจาร  
 

สถานการณ์ที่ 5: การฝากร้านขายของในหน้าเฟซบุ๊กผู้อื่น มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

  
ผิด เพราะถือว่าเป็นสแปม (Spam) ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เว้นแต่เจ้าของเฟซอนุญาตให้ฝากร้านได้ จึงจะไม่

ถือว่า ผิดพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (มาตรา 11) 
 

สถานการณ์ที่ 6: การโพสต์ด่าในสื่อโซเชียล มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 

  
ผิด เพราะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ (มาตรา 14) 

หมายเหตุ: ครูควรฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวที ่สามารถเกิดได้ในชีวิตประจ าวัน   
(เช่น สถานการณ์ที่ 5 อาจยกตัวอย่างว่ามีดารานักแสดงโพสต์รูปไปเที่ยวทะเล แต่ระบุไว้ว่า
ผู้อื่นสามารถฝากร้านขายของได้ แบบนี้ถือว่าไม่ผิด) 
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แนวทางค าตอบใบกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง แบบประเมินการปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

 

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

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1. นายนิดหน่อยเป็นดาราที่มีชื่อเสียง แต่นายดำแอบอิจฉา จึงตัดต่อภาพนายนิดหน่อยในลักษณะรังแก
สัตว์ เพื่อทำลายชื่อเสียง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นายนิดหน่อยถูกถอดการเป็นพรีเซ็นเตอร์เสื้อ
ยืดย่ีห้อหนึ่ง การกระทำของนายดำว่ามีความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร

 

 
แนวการตอบ ผิด เพราะการโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ หรือดัดแปลง ที่น่าจะทำให้ผู้อ่ืนนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง อย่างเช่นกรณีที่เอาภาพดาราไปตัดต่อ และตกแต่งเรื่องขึ้นมา จนทำให้บุคคล
นั้นเกิดความเสียหาย ก็ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
 

2. น้องหนูดีทะเลาะกับเพื่อน ด้วยความโมโหจึงโพสต์ว่าเพื่อนทางโซเชียลด้วยถ้อยคำหยาบคาย  
การกระทำของน้องหนูดีถือว่ามีความผิดพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร

 

 
แนวการตอบ ผิด เพราะการโพสต์ทางโซเชียล สามารถโพสต์แสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่ทำให้บุคคลที่ 3 
เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 
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แบบทดสอบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) คืออะไร? 

ก. กฎหมายที่ว่าการคุ้มครองสิทธิ์ที่ผู้บริโภค 
ข. กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ค. กฎหมายที่ว่าด้วยการกระท าความผิดบนคอมพิวเตอร์ 
ง. กฎหมายที่ว่าด้วยการปราบปรามทุจริต คอร์รัปชั่น 

2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าไร 
ก. วันที่ 10 มิถุนายน 2550 
ข. วันที่ 11 มิถุนายน 2550 
ค. วันที่ 12 มิถุนายน 2550 
ง. วันที่ 13 มิถุนายน 2550  

3. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา 
  ก. 10 มาตรา  ข. 20 มาตรา 

ค. 30 มาตรา  ง. 40 มาตรา 
4. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าไร 

ก. วันที่ 23 มกราคม 2560 
ข. วันที่ 24 มกราคม 2560 
ค. วันที่ 25 มกราคม 2560 
ง. วันที่ 26 มกราคม 2560 

5. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดกี่วัน 
ก. 60 วัน 
ข. 120 วัน 
ค. 180 วัน 
ง. 200 วัน 

6. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ใครเป็นผู้รักษาการ 
ก. รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ข. รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. รมว.กระทรวงมหาดไทย 
ง. รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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7. ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์(สแปม)ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ โดยไม่เปิดให้ผู้รั บสามารถบอกเลิก 
มีโทษใด 
ก. ปรับ20,000-140,000บาท 
ข. ปรับไม่เกิน 200,000บาท 
ค. จ าคุก1-10ปี ปรับ20,000-200,000บาท 
ง. จ าคุก3-10ปี ปรับ60,000-300,000บาท 

8. การจ าหน่ายโปรแกรมดักข้อมูลจัดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ หรือไม่ อย่างไร 
ก. ไม่ผิด เนื่องจากไม่ใช่ผู้กระท าความผิด 
ข. ผิด เนื่องจากมีการทดลองใช้ก่อนการจ าหน่ายจริง 
ค. ผิด เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด 
ง. ไม่ผิด เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดักข้อมูล 

9. ปาริฉัตรชอบถ่ายรูปลงไอจีเป็นชีวิตติดใจ อุรัสญาเกิดความอิจฉาในตัวเธอจึงตัดต่อรูปภาพของปาริฉัตร
เป็นภาพโป๊เปลือยโพสต์ลงใน Facebook การกระท าผิดนี้อุรัสญาต้องระวางโทษอย่างไร 
ก. จ าคุก 2 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
ข. จ าคุก 3 ปี เเละปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
ค. จ าคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง. จ าคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

10. ผู้ใดส่งอีเมล์ให้แก่บุคคลอ่ืนก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ โดยไม่สามารถบอกเลิกหรือแจ้งยกเลิกได้ 
ต้องรับโทษอย่างไร 

  ก. ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ข. ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท 
  ค. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ง. จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท 
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เฉลยแบบทดสอบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

คำชี้แจง จงตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) คืออะไร? 

ก. กฎหมายที่ว่าการคุ้มครองสิทธิ์ที่ผู้บริโภค 
ข. กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ค. กฎหมายที่ว่าด้วยการกระท าความผิดบนคอมพิวเตอร์ 
ง. กฎหมายที่ว่าด้วยการปราบปรามทุจริต คอร์รัปชั่น 

2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าไร 
ก. วันที่ 10 มิถุนายน 2550 
ข. วันที่ 11 มิถุนายน 2550 
ค. วันที่ 12 มิถุนายน 2550 
ง. วันที่ 13 มิถุนายน 2550  

3. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา 
  ก. 10 มาตรา  ข. 20 มาตรา 

ค. 30 มาตรา  ง. 40 มาตรา 
4. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าไร 

ก. วันที่ 23 มกราคม 2560 
ข. วันที่ 24 มกราคม 2560 
ค. วันที่ 25 มกราคม 2560 
ง. วันที่ 26 มกราคม 2560 

5. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดกี่วัน 
ก. 60 วัน 
ข. 120 วัน 
ค. 180 วัน 
ง. 200 วัน 

6. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ใครเป็นผู้รักษาการ 
ก. รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ข. รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. รมว.กระทรวงมหาดไทย 
ง. รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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7. ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์(สแปม)ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ โดยไม่เปิดให้ผู้รับสามารถบอกเลิก 
มีโทษใด 
ก. ปรับ20,000-140,000บาท 
ข. ปรับไม่เกิน 200,000บาท 
ค. จ าคุก1-10ปี ปรับ20,000-200,000บาท 
ง. จ าคุก3-10ปี ปรับ60,000-300,000บาท 

8. การจ าหน่ายโปรแกรมดักข้อมูลจัดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ หรือไม่ อย่างไร 
ก. ไม่ผิด เนื่องจากไม่ใช่ผู้กระท าความผิด 
ข. ผิด เนื่องจากมีการทดลองใช้ก่อนการจ าหน่ายจริง 
ค. ผิด เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด 
ง. ไม่ผิด เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดักข้อมูล 

9. ปาริฉัตรชอบถ่ายรูปลงไอจีเป็นชีวิตติดใจ อุรัสญาเกิดความอิจฉาในตัวเธอจึงตัดต่อรูปภาพของปาริฉัตร
เป็นภาพโป๊เปลือยโพสต์ลงใน Facebook การกระท าผิดนี้อุรัสญาต้องระวางโทษอย่างไร 
ก. จ าคุก 2 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
ข. จ าคุก 3 ปี เเละปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
ค. จ าคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง. จ าคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

10. ผู้ใดส่งอีเมล์ให้แก่บุคคลอ่ืนก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ โดยไม่สามารถบอกเลิกหรือแจ้งยกเลิกได้ 
ต้องรับโทษอย่างไร 

  ก. ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ข. ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท 
  ค. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ง. จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท 

หมายเหตุ: ในการเฉลยแบบทดสอบอาจจะให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบ และอภิปรายถึงเหตุผลในการ 
 เลือกตอบแบบดังกล่าว 

 
 
 


