
ก ำหนดกำรอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18 
ระหว่ำงวันที่ 4 มีนำคม – 12 มถิุนำยน 2562 

วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 10.00 น. พิธีเปิดกำรอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)  

ระเบียบว่าด้วยตัวแทนสิทธิบัตร 

10.30 – 11.30 น. 1 ช.ม. ผอ.กองสิทธิบัตรางสาว 
 

ประกาศกรมทรัพยส์ินทางปัญญา เรื่อง การ
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร พ.ศ.2552 

การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 

อ านาจหน้าที่ของตัวแทนสิทธิบัตร 

มาตรฐานทางดา้นจริยธรรม (Code of 
Conduct) 

กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

13.00 – 15.00 น. 
 

2 ช.ม. ผอ.ส านักส่งเสริมการพัฒนาทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

 
 

 ความรูเ้บื้องต้นด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS)  
อนุสัญญากรุงปารสีว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property 
อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครอง
งานวรรณกรรมและศลิปกรรม (Berne 
Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) 
พิธีสารกรุงมาดรดิว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid 
Protocol) 
สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty หรือ PCT) 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมฯ 

10.00  – 11.00 น. 1 ช.ม. ผอ.ส านักเครื่องหมายการค้า  พระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า     
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  

11.00 – 12.00 น. 1 ช.ม. ผชช.ลิขสิทธิ ์  พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

13.00 – 15.00 น. 2 ช.ม. ผอ.ส านักกฎหมาย  พระราชบัญญตัิคุ้มครองแบบผังภูมิของ
วงจรรวม พ.ศ.2543    
 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546       
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 พระราชบัญญตัิการผลติผลิตภณัฑ์ซีดี 
พ.ศ.2548    
 พระราชบัญญตัิความลับทางการค้า    
พ.ศ.2545       

วันที่ 6 มีนาคม 2562 
 
 

ขั้นตอนการน าคดีสู่ศาล และระเบียบวิธีพิจารณาคดี 

09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. นางสาวดวงพร  เตชะก าธร 
อัยการส านักงานอยัการสูงสุด 

การน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. นายสุวิทย์  รัตนสุคนธ ์
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลทรัพย์สิน   
ทางปัญญาและระหวา่งประเทศกลาง 

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ 

09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง 
รองผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ดา้นระบบนวัตกรรม 
 

แนวคิดในการคุ้มครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายลิขสิทธิ ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตัรได ้

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง 
รองผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ดา้นระบบนวัตกรรม 

 
 
 

 
 

การตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาใน
องค์กร (IP Audit) 
การจัดท าบันทึกข้อมูลทรัพย์สนิทางปัญญา 
(IP Port Folio) 
การวิเคราะห์ประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Analysis) 
การน าทรัพย์สินทางปญัญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. นายยิ่งยง  ตันธนพงศ์พันธุ์ 
ผู้จัดการ ทป. ส านักงานเทคโนโลย ี

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (มหาชน) จ ากัด 

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. นายสุขเปรม  สัจจะเดชะ 
ทนายความหุ้นส่วน ส านักกฎหมาย         

สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ประสบการณ์จากส านักงานตัวแทน 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

09.00 – 14.15 น. 4 ช.ม. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย 
ผู้จัดการโครงการ  

ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา 
     - ต้นทุน (Cost Approach) 
     - ตลาด (Market Approach) 
     - รายได้ (Income Approach) 
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ปัจจัยทั่วไปที่ควรพิจารณาในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การด าเนินคดีทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

14.30 – 15.30 น. 1 ช.ม. ผอ.ส านักกฎหมาย การไกลเ่กลีย่และระงับข้อพิพาท 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 กฎหมายสิทธิบัตร 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. นายเสกสันต์  บุญสุวรรณ 
ผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 

พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ.2522 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ระบบ PCT 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. นางสาวนฤมล  ศรคี าขลิบ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจรับค าขอจดทะเบยีน

สิทธิบัตรระหวา่งประเทศ 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับระบบ PCT         
ในประเทศไทย 

ขั้นตอนการด าเนินการค าขอ PCT        
ทั้งช่วงระหว่างประเทศและช่วงในประเทศ 
ข้อควรระวังในการเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 
ในการยื่นค าขอ PCT 

การจัดเตรียมค าขอสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศผ่านระบบ PCT 

วันที่ 20 มีนาคม 2562 

 

 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Search) 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล 
ที่ปรึกษาอาวุโส  

ส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลย ี
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 
 

ระบบการจดัจ าแนกประเภทการประดิษฐ์
ในระบบสิทธิบัตร (Patent Classification) 
โครงสรา้งของข้อมูลสิทธิบัตร 

ระบบการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรต่างประเทศ 

ระบบการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทย 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 

ประโยชน์ของข้อมูลสิทธิบัตร 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ระบบ PCT 

09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. นางสาวนฤมล  ศรคี าขลิบ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจรับค าขอจดทะเบยีน

สิทธิบัตรระหวา่งประเทศ 

การจัดเตรียมค าขอสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศผ่านระบบ PCT (ต่อ) 
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลค าขอ PCT 

13.15 – 16.30 น. 
 

3 ช.ม. นายวีระเวช  อรธนาลยั 
กรรมการ บจก.อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป 

แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) 
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วันที่ 26 มีนาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอ PCT  

วันที่ 27 มีนาคม 2562 
 

09.00 – 12.00 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ขั้นตอน วิธีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร และการจดัเตรียมค าขอ 

13.00 – 14.30 น. 1.30 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการร่างค าขอสิทธิบัตรด้านวศิวะ  

14.45 – 16.15 น. 1.30 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการร่างค าขอสิทธิบัตรด้านเคมี 

วันที่ 1 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ด้านวศิวะ) 

วันที่ 2 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ด้านเคมี) 

วันที่ 3 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 9 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 10 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 22 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 23 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 24 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 29 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 30 เมษายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 
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วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

 13.00 – 14.30 น. 1.30 ช.ม. 
 

 การศึกษา/ดูงาน  ส่วนบริการรับค าขอ ช้ัน 3 
และ สนง.รับค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 6 และ สนง.รบัค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ช้ัน 7 

14.45 – 16.30 น. 1.45 ชม.  ถ่ายรูปลงท าเนียบรุ่น 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 09.00 – 10.30 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคัดค้านการขอรับสิทธิบตัรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

10.45 – 12.15 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบผลติภณัฑ ์

13.15 – 14.45 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคัดค้านการขอรับสิทธิบตัรการ
ประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 

15.00 – 16.30 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 09.00 – 11.15 น. 2 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉยั 

11.15 – 12.15 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย (ต่อ) 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

13.15 – 14.15 น. 1 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการโอนสิทธิและการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิ 

14.15 – 15.30 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือสิทธิ 
และผลทางกฎหมาย 

15.30 – 16.30 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
 

ฝึกปฏิบัติการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือ
สิทธิ และผลทางกฎหมาย 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากต่างประเทศ 
 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบการ  
ยื่นค าขอสิทธิบัตรของอเมริกา 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 09.00 – 16.30 น.  (1) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ    
     การค้าระหว่างประเทศกลาง 
(2) SCG Open Innovation Center 

การศึกษา/ดูงาน  
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วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 09.00 – 16.30 น.   การทดสอบความรู ้

เดือนกรกฎาคม 2562    วันรับประกาศนยีบัตร 

 

หมายเหตุ  ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม (เบรค วนัละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและบ่าย) ครัง้ละ 15 นาที)  

 วันท่ี 4, 5, 6, 11, 12, 13, และ 18 มีนาคม 2562   อบรม ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  (งามวงศ์วาน) 

วันท่ี 19 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2562  อบรม ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

วันท่ี 3 มิถุนายน 2562     ศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

      ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) และ SCG Open Innovation Center 

      ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2562     การทดสอบความรู้ ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา   
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ก ำหนดกำรอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19 

ระหว่ำงวันที่ 7 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2562 

วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 10.00 น. พิธีเปิดกำรอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)  

ระเบียบว่าด้วยตัวแทนสิทธิบัตร 

10.30 – 11.30 น. 1 ช.ม. ผอ.กองสิทธิบัตรางสาว 
 

ประกาศกรมทรัพยส์ินทางปัญญา เรื่อง การ
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร พ.ศ.2552 

การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 

อ านาจหน้าที่ของตัวแทนสิทธิบัตร 

มาตรฐานทางดา้นจริยธรรม (Code of 
Conduct) 

กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

13.00 – 15.00 น. 
 

2 ช.ม. ผอ.ส านักส่งเสริมการพัฒนาทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

 
 

 ความรูเ้บื้องต้นด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS)  
อนุสัญญากรุงปารสีว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property 
อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครอง
งานวรรณกรรมและศลิปกรรม (Berne 
Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) 
พิธีสารกรุงมาดรดิว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid 
Protocol) 
สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty หรือ PCT) 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมฯ 

10.00  – 11.00 น. 1 ช.ม. ผอ.ส านักเครื่องหมายการค้า  พระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า     
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  

11.00 – 12.00 น. 1 ช.ม. ผชช.ลิขสิทธิ ์  พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

13.00 – 15.00 น. 2 ช.ม. ผอ.ส านักกฎหมาย  พระราชบัญญตัิคุ้มครองแบบผังภูมิของ
วงจรรวม พ.ศ.2543    
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วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546       
 พระราชบัญญตัิการผลติผลิตภณัฑ์ซีดี 
พ.ศ.2548    
 พระราชบัญญตัิความลับทางการค้า    
พ.ศ.2545       

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
 
 

ขั้นตอนการน าคดีสู่ศาล และระเบียบวิธีพิจารณาคดี 

09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. นางสาวดวงพร  เตชะก าธร 
อัยการส านักงานอยัการสูงสุด 

การน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. นายสุวิทย์  รัตนสุคนธ ์
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลทรัพย์สิน   
ทางปัญญาและระหวา่งประเทศกลาง 

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ 

09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง 
รองผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ดา้นระบบนวัตกรรม 
 

แนวคิดในการคุ้มครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายลิขสิทธิ ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตัรได ้

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง 
รองผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ดา้นระบบนวัตกรรม 

 
 
 

 
 

การตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาใน
องค์กร (IP Audit) 
การจัดท าบันทึกข้อมูลทรัพย์สนิทางปัญญา 
(IP Port Folio) 
การวิเคราะห์ประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Analysis) 
การน าทรัพย์สินทางปญัญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. นายยิ่งยง  ตันธนพงศ์พันธุ์ 
ผู้จัดการ ทป. ส านักงานเทคโนโลย ี

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (มหาชน) จ ากัด 

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. นายสุขเปรม  สัจจะเดชะ 
ทนายความหุ้นส่วน ส านักกฎหมาย         

สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

ประสบการณ์จากส านักงานตัวแทน 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 



- 9 - 

 

วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

09.00 – 14.15 น. 4 ช.ม. น.ส.ศิรประภา รุ้งพราย 
ผู้จัดการโครงการ  

ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา 
     - ต้นทุน (Cost Approach) 
     - ตลาด (Market Approach) 
     - รายได้ (Income Approach) 
ปัจจัยทั่วไปที่ควรพิจารณาในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การด าเนินคดีทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

14.30 – 15.30 น. 1 ช.ม. ผอ.ส านักกฎหมาย การไกลเ่กลีย่และระงับข้อพิพาท 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กฎหมายสิทธิบัตร 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. นายเสกสันต์  บุญสุวรรณ 
ผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 

พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ.2522 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ระบบ PCT 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. นางสาวนฤมล  ศรคี าขลิบ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจรับค าขอจดทะเบยีน

สิทธิบัตรระหวา่งประเทศ 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับระบบ PCT         
ในประเทศไทย 

ขั้นตอนการด าเนินการค าขอ PCT        
ทั้งช่วงระหว่างประเทศและช่วงในประเทศ 
ข้อควรระวังในการเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 
ในการยื่นค าขอ PCT 

การจัดเตรียมค าขอสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศผ่านระบบ PCT 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 

 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Search) 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล 
ที่ปรึกษาอาวุโส  

ส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลย ี
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 
 

ระบบการจดัจ าแนกประเภทการประดิษฐ์
ในระบบสิทธิบัตร (Patent Classification) 
โครงสรา้งของข้อมูลสิทธิบัตร 

ระบบการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรต่างประเทศ 

ระบบการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทย 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 

ประโยชน์ของข้อมูลสิทธิบัตร 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ระบบ PCT 
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วัน/เดือน/ปี เวลำ จ ำนวนช.ม. วิทยำกร เรื่องท่ีบรรยำย 

09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. นางสาวนฤมล  ศรคี าขลิบ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจรับค าขอจดทะเบยีน

สิทธิบัตรระหวา่งประเทศ 

การจัดเตรียมค าขอสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศผ่านระบบ PCT (ต่อ) 
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลค าขอ PCT 

13.15 – 16.30 น. 
 

3 ช.ม. นายวีระเวช  อรธนาลยั 
กรรมการ บจก.อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป 

แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอ PCT  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ขั้นตอน วิธีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร และการจดัเตรียมค าขอ 

13.00 – 14.30 น. 1.30 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการร่างค าขอสิทธิบัตรด้านวศิวะ  

14.45 – 16.15 น. 1.30 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการร่างค าขอสิทธิบัตรด้านเคมี 

วันที่ 4 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ด้านวศิวะ) 

วันที่ 5 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ด้านเคมี) 

วันที่ 6 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 11 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 12 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 13 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 18 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 19 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 20 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 25 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 26 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 27 กันยายน 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 
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วันที่ 3 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร (ต่อ) 

 13.00 – 14.30 น. 1.30 ช.ม. 
 

 การศึกษา/ดูงาน  ส่วนบริการรับค าขอ ช้ัน 3 
และ สนง.รับค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 6 และ สนง.รบัค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ช้ัน 7 

14.45 – 16.30 น. 1.45 ชม.  ถ่ายรูปลงท าเนียบรุ่น 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 
 

3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรบัสิทธิบัตร
การออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 09.00 – 10.30 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคัดค้านการขอรับสิทธิบตัรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

10.45 – 12.15 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบผลติภณัฑ ์

13.15 – 14.45 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคัดค้านการขอรับสิทธิบตัรการ
ประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 

15.00 – 16.30 น. 
 

1.30 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 09.00 – 11.15 น. 2 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉยั 

11.15 – 12.15 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย (ต่อ) 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

13.15 – 14.15 น. 1 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ฝึกปฏิบัติการโอนสิทธิและการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิ 

14.15 – 15.30 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา วิธีการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือสิทธิ 
และผลทางกฎหมาย 

15.30 – 16.30 น. 1 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
 

ฝึกปฏิบัติการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือ
สิทธิ และผลทางกฎหมาย 
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วันที่ 21 ตุลาคม 2562 09.00 – 12.00 น. 3 ช.ม. วิทยากรจากต่างประเทศ 
 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบการ  
ยื่นค าขอสิทธิบัตรของอเมริกา 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น.  (1) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ    
     การค้าระหว่างประเทศกลาง 
(2) SCG Open Innovation Center 

การศึกษา/ดูงาน  

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 09.00 – 16.30 น.   การทดสอบความรู ้

เดือนพฤศจิกายน 2562    วันรับประกาศนยีบัตร 

 

หมายเหตุ  ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม (เบรค วนัละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและบ่าย) ครัง้ละ 15 นาที)  

 วันท่ี 7, 8, 9, 14, 15, 16, และ 21 สิงหาคม 2562   อบรม ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  (งามวงศ์วาน) 

วันท่ี 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2562   อบรม ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

วันท่ี 22 ตุลาคม 2562     ศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

      ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) และ SCG Open Innovation Center 

      ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562     การทดสอบความรู้ ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา   

 


