
กําหนดการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ�นที่ 11 

ระหว�างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม  2559 
 

วัน/เดือน/ป4 เวลา จํานวนช.ม. วิทยากร เรื่องท่ีบรรยาย 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 
 
 

10.30 น. พิธีเป:ดการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)  

ระเบียบว�าด�วยตัวแทนสิทธิบัตร 
11.00 – 12.00 น. 1 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 

                                                                                                                             
นางสาว 
 

�ประกาศกรมทรัพย�สินทางป#ญญา เรื่อง การ
ข้ึนทะเบียนเป-นตัวแทนสิทธิบัตร พ.ศ.2552 

�การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
ให�ข้ึนทะเบียนเป-นตัวแทนสิทธิบัตร 

�อํานาจหน�าท่ีของตัวแทนสิทธิบัตร 

�มาตรฐานทางด�านจริยธรรม (Code of 
Conduct) 

กฎหมายและความตกลงระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย"สินทางป#ญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา � ความรู�เบ้ืองต�นด�านทรัพย�สินทางป#ญญา 

�ความตกลงวFาด�วยสิทธิในทรัพย�สินทาง
ป#ญญาท่ีเก่ียวกับการค�า (TRIPS)  
�อนุสัญญากรุงปารสีวFาด�วยการคุ�มครอง
ทรัพย�สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property 
�อนุสัญญากรุงเบอร�นวFาด�วยการคุ�มครอง
งานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne 
Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) 
�พิธีสารกรุงมาดรดิวFาด�วยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค�าระหวFางประเทศ (Madrid 
Protocol) 
�สนธิสัญญาวFาด�วยความรFวมมือด�าน
สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty 
หรือ PCT) 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมายทรัพย"สินทางป#ญญาท่ีอยู�ในความดูแลรับผิดชอบของกรมฯ 

09.00 – 11.00 น. 2 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
� พระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค�า พ.ศ.
2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเตมิ  

11.15 – 12.00 น. 45 นาที ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
� พระราชบัญญตัิคุ�มครองสิ่งบFงช้ีทาง
ภูมิศาสตร� พ.ศ.2546       

13.00 – 14.00 น. 1 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา � พระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

14.00 – 14.45 น. 45 นาที ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
� พระราชบัญญตัิการผลติผลิตภณัฑ�ซีดี 
พ.ศ.2548    

15.00 – 15.45 น. 45 นาที ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
� พระราชบัญญตัิคุ�มครองแบบผังภูมิของ
วงจรรวม พ.ศ.2543    

15.45 – 16.30 น. 45 นาที ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
� พระราชบัญญตัิความลับทางการค�า พ.ศ.
2545        
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วัน/เดือน/ป4 เวลา จํานวนช.ม. วิทยากร เรื่องท่ีบรรยาย 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 กฎหมายสิทธิบัตร 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ.2522 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม และอนุบัญญตัิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 การคุ�มครองสิทธิบัตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร" 
09.00 – 12.15 น. 

 
3 ช.ม. 

 
 

 

ดร.กริชผกา  บุญเฟfgอง 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
(องค�การมหาชน) BEDO 
 
 

�แนวคิดในการคุ�มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร�
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถขอรับ
ความคุ�มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได� 

การบริหารจัดการทรัพย"สินทางป#ญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. 
 

ดร.กริชผกา  บุญเฟfgอง 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
(องค�การมหาชน) BEDO 
 
 
 
 
 
 
 

 

�การตรวจสอบทรัพย�สินทางป#ญญาใน
องค�กร (IP Audit) 
�การจัดทําบันทึกข�อมูลทรัพย�สนิทางป#ญญา 
(IP Port Folio) 
�การวิเคราะห�ประเมินทรัพย�สินทางป#ญญา
(IP Analysis) 
�การนําทรัพย�สินทางป#ญญาไปใช�ประโยชน�
ในเชิงพาณิชย� (IP Commercialization) 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 09.00 –12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนสมาคมทรัพย�สินทางป#ญญา 
แหFงประเทศไทย 

�ประสบการณ�จากสาํนักงานตัวแทน 
 

การดําเนินคดีทางด�านทรัพย"สินทางป#ญญา รวมถึงข้ันตอนการนําคดีสู�ศาลและระเบียบวิธีพิจารณาคดี 

13.15 – 14.15 น. 1 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �การไกลFเกลีย่และระงับข�อพิพาท 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสดุ 
ฝsายคดีทรัพย�สินทางป#ญญาและการค�าระหวFางประเทศ 

�การนําคดีข้ึนสูFการพิจารณาของศาล
ทรัพย�สินทางป#ญญา 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. ผู�แทนศาลทรัพย�สินทางป#ญญาและ
การค�าระหวFางประเทศกลาง 

�กระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพย�สิน
ทางป#ญญา 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ประสบการณ"ในการบริหารจัดการทรัพย"สินทางป#ญญา 

09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนบริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) 
�ประสบการณ�ในการบริหารจัดการทรัพย�สิน
ทางป#ญญาในเชิงพาณิชย� 

การประเมินมูลค�าทรัพย"สินทางป#ญญา 
13.15 – 17.30 น. 

 
 
 
 
 
 

 

4 ช.ม. 
 

 
 
 
 
 
 

น.ส.ศิรประภา รุ�งพราย 
สํานักงานนวัตกรรมแหFงชาติ 
 
 
 
 
 
 

�หลักเกณฑ�ท่ัวไปในการประเมนิมูลคFา
ทรัพย�สินทางป#ญญา 
     - ต�นทุน (Cost Approach) 
     - ตลาด (Market Approach) 
     - รายได� (Income Approach) 

�ป#จจัยท่ัวไปท่ีควรพิจารณาในการประเมิน
มูลคFาทรัพย�สินทางป#ญญา 
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วัน/เดือน/ป4 เวลา จํานวนช.ม. วิทยากร เรื่องท่ีบรรยาย 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2558 เทคนิคการสืบค�นข�อมูลสิทธิบัตร (Patent Search) 
09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 

 
ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ระบบการจัดจําแนกประเภทการประดิษฐ�

ในระบบสิทธิบัตร (Patent Classification) 

�โครงสร�างของข�อมูลสิทธิบัตร 

�ระบบการสืบค�นข�อมลูจากฐานข�อมูล
สิทธิบัตรตFางประเทศ 

�ระบบการสืบค�นข�อมลูจากฐานข�อมูล
สิทธิบัตรไทย 

�เทคนิคการสืบค�นข�อมูลสิทธิบัตร 

�ประโยชน�ของข�อมูลสิทธิบัตร 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ระบบ PCT 

09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับระบบ PCT ใน
ประเทศไทย 

�การจัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรระหวFาง
ประเทศผFานระบบ PCT 
�ข้ันตอนการดําเนินการคําขอ PCT ท้ังชFวง
ระหวFางประเทศและชFวงในประเทศ 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ข�อควรระวังในการเป-นตัวแทนสิทธิบัตรใน
การยื่นคําขอ PCT 

�เทคนิคการสืบค�นข�อมูลคําขอ PCT 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. นางพัชราวิไล  พงษ�วิชชุลดา 
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 

�แผนท่ีสิทธิบัตร (Patent Mapping) 

บรรยายระหว�างภาคปฏิบัติ 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2558 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ข้ันตอนและวิธีการขอรบัสิทธิบัตรการประดิษฐ�/
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ� 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �วิธีการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2558 09.00 –12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �วิธีการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ� 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. 
 

ผู�ทรงคุณวุฒิ �วิธีการคัดค�านการขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 09.00 – 12.15 น. 3 ช.ม. ผู�แทนกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �วิธีการอุทธรณ�คําสั่ง/คําวินิจฉัย 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. ผู�ทรงคุณวุฒิ �วิธีการโอนสิทธิและการอนุญาตให�ใช�สิทธิ 
 

16.30 – 17.30 น. 1 ช.ม. ผู�ทรงคุณวุฒิ �วิธีการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข�อถือสิทธิ 
และผลทางกฎหมาย 
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วัน/เดือน/ป4 เวลา จํานวนช.ม. วิทยากร เรื่องท่ีบรรยาย 

เริ่มภาคปฏิบัติ (ในวันท่ี 5 มกราคม 2559 ปฐมนิเทศภาคปฏิบัติตั้งแต�เวลา 09.00 น. เปHนต�นไป)   
วันท่ี 5 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 

 
วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร 

วันท่ี 6 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 7 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 12 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 13 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 14 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 20 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 21 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 22 มกราคม 2559 09.00 –16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 26 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 27 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 28 มกราคม 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2559 09.00 –12.15 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ�/อนุสิทธิบัตร (ตFอ) 

13.15 – 16.30 น. 3 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ� 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ� (ตFอ) 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอรบัสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ� (ตFอ) 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการคัดค�านการขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการจัดเตรียมคําขอ PCT  

วันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการอุทธรณ�คําสั่ง/คําวินิจฉัย 



- 5 - 
 

วัน/เดือน/ป4 เวลา จํานวนช.ม. วิทยากร เรื่องท่ีบรรยาย 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น. 6 ช.ม. 
 

วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา �ฝwกปฏิบัติการโอนสิทธิและการอนุญาต 
ให�ใช�สิทธิ 

16.30 – 18.30 น. 2 ช.ม. วิทยากรจากกรมทรัพย�สินทางป#ญญา 
 

�ฝwกปฏิบัติการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข�อถือ
สิทธิ และผลทางกฎหมาย 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น.   การศึกษา/ดูงาน จํานวน 2 แหFง 

วันท่ี 29 กุมภาพันธ� 2559 09.00 – 16.30 น.   การทดสอบความรู� 

เดือนมีนาคม 2559    วันรับประกาศนียบัตร 
 

หมายเหตุ  ตารางการฝwกอบรมและการฝwกปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม   (เบรค วันละ 2 ครั้ง (ชFวงเช�าและบFาย) ครัง้ละ 15 นาที)    

 
วันท่ี 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 , พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2558  อบรม ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  (งามวงศ�วาน) 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2558 – 18 กุมภาพันธ� 2559        อบรม ณ กรมทรัพย�สินทางป#ญญา กระทรวงพาณิชย� 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2559          ศึกษาดูงาน ณ ศูนย�ราชการ (แจ�งวัฒนะ) 
วันท่ี 29 กุมภาพันธ� 2559          สอบวัดความรู�  
เดือนมีนาคม 2559          วันรับประกาศนียบัตร    
 
 
ข�อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 58 
 
 
 


