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อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
 อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว 
 
อาจารยผ์ู้สอน  
 อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว 
 
รายละเอียดวิชา 
 แนวความคิด หลักทั่วไป และความเป็นมาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่าง
ประเทศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา งานอันมีลิขสิทธ์ิและการ
คุ้มครองลิขสิทธ์ิ การละเมิดลิขสิทธ์ิและข้อยกเว้น การได้มาซึ่งสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร ข้อยกเว้น 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ 
 Concepts, general principles, and historical backgrounds of intellectual property 
protection, international laws on intellectual property protection, types of intellectual 
property, copyright works and copyright protection, copyright infringement and exceptions, 
acquisition of patent, patent infringement and exceptions, trademark, collective mark, service 
mark, and other intellectual properties 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 
 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ เปรียบเทียบ และสามารถอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าได้ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สืบค้นฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และ
รู้วิธีการขอคุ้มครองสิทธิได้ด้วยตนเอง 

ระบบการเรียนการสอน 
1. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน เกีย่วกับหลักเกณฑ์ ทฤษฏ ีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วย Power 

Point และสื่อดิจิตัล 
 2. ทําแบบฝึกหัดและรายงาน รวมถึงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่มี
เนื้อหาตามเค้าโครงรายวิชา  
 



ตารางสอน 
 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม 15 สปัดาห์ 
 
 
หลักเกณฑ์การวัดผลประเมนิผล 

1. การสอบปลายภาค  90 คะแนน 
2. รายงานและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  10 คะแนน  

                                 รวม 100 คะแนน 
3. การวัดผลอ่ืนๆ ได้แก่ 

  3.1 นักศึกษาปฏิบัติตนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ประกาศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่22/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ได้แก่ 
    1. มีความซื่อสตัย์สุจริต 
    2. มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 
    3. มีสํานึกรับผดิชอบต่อสังคม 
  3.2 การเข้าเรียน (Class Participation)   
    1. นักศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบ 
    2. การเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที ถือว่า “ขาดเรียน” 
  3.3 การแต่งกาย (Student uniform dressing) 
    นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบัน หากแต่งกายไม่เรียบร้อยมาเรียน 
แต่ละครั้ง ถือว่า “ขาดเรียน” 
  3.4 อ่ืนๆ 
    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
เอกสาร หนังสือ ตําราที่ใชอ้่านประกอบ 
 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ คําพิพากษาของ
ศาล รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้เขียนและนําเสนอเป็นผลงานทางวิชาการบางส่วน 
ดังนี้ 
 1. ไชยยศ เหมะรัชตะ : ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่, กรุงเทพมหานคร : นิติ
ธรรม, 2550 
 2. ไชยยศ เหมะรัชตะ : คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2549 
 3. นิวัฒน์ มีลาภ : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา1, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2553 
 4. วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ : คําอธิบายพร้อมตัวบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กรุงเทพมหานคร :  
ทิพยดา, 2548 



 5. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ : สิทธิบัตร, กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2544 
  6. อรพรรณ พนัสพัฒนา : คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม 
 7. จิรศักด์ิ รอดจันทร์ : ลิขสทิธิ์ หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อคุ้มครองและการแสวงหา
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลขิสทิธิ์, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,2555 
 8. อํานาจ เนตยสุภา ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ : คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, กรุงเทพมหานคร : วิญญู
ชน,2555 
 9. จิรประภา มากลิ่น : คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์,กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,2558 
 10. พระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 

แผนการสอน 

ครั้งที/่
วันที ่

หัวข้อการสอน 
 

จํานวน/ชม. วิธีการสอน 

1 บทนํา : อธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
แนะนําหนังสือ ตํารา เกณฑ์การเก็บคะแนน การสอบปลายภาค 
- นําเข้าสู่บทเรยีน อธิบายความเป็นมาและความสําคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
- ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย 

3 บรรยาย 
PowerPoint 
สื่อดิจิตัล 

2 ลิขสิทธิ ์
- ความหมายและลักษณะทั่วไปของลิขสิทธ์ิ 
- ความแตกต่างของลิขสิทธ์ิกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 
- งานอันมีลิขสทิธ์ิ  

3 บรรยาย 
PowerPoint 

3 ลิขสิทธิ์ (ต่อ) 
- การได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ 
- การละเมิดลขิสิทธ์ิ 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

4 ลิขสิทธิ์ (ต่อ) 
- การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
- อายุการคุ้มครอง 

3 
 

บรรยาย 
PowerPoint 
แบบฝึกหัด 

5 ลิขสิทธิ์ (ต่อ) 
- ข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- สทิธิของนักแสดง 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

 

6 ลิขสิทธิ์ (ต่อ) 
- การได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง 

3 บรรยาย 
PowerPoint 



ครั้งที/่
วันที ่

หัวข้อการสอน 
 

จํานวน/ชม. วิธีการสอน 

- การละเมิดสทิธิของนักแสดง 
 

7 ลิขสิทธิ์ (ต่อ) 
- ลิขสิทธ์ิ ในงานดิจิทัล 
- ลิขสิทธ์ิงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิที่แก้ไขใหม่ พ.ศ.2558 

3 สัมมนาและ
อภิปราย

PowerPoint 
 

8 สิทธบิัตร 
- แนวความคิดเกี่ยวกับการสิทธิบัตร 
- ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร 
- ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

9 สิทธบิัตร (ต่อ) 
- การขอรับสทิธิบัตร 
- การขอรับอนสุิทธิบัตร 
- การเขียนข้อถือสิทธิ 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

10 สิทธบิัตร (ต่อ) 
- การออกสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตร 
- สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
- การใช้สทิธิตามสิทธิบัตร 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

11 สิทธบิัตร (ต่อ) 
- การคืนสทิธิบัตร 
- การยกเลิกข้อถือสิทธิ 
- การเพิกถอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

12 เครื่องหมายการคา้ 
- แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
- ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้า 
- ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

13 เครื่องหมายการคา้ (ต่อ) 
- การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
- การจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า 
- สทิธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า  

3 บรรยาย 
PowerPoint 



ครั้งที/่
วันที ่

หัวข้อการสอน 
 

จํานวน/ชม. วิธีการสอน 

 

14 เครื่องหมายการคา้ (ต่อ) 
- การละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการค้า 
- การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประมวลความรู้เก่ียวกับทรัพยส์ิน
ทางปัญญา โดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
*** อยู่ระหวา่งประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ *** 

6 บรรยาย
สัมมนาและ
อภิปราย

PowerPoint 

 หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


