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ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัด 

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของผลงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการ นักวิจัยเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยมาพัฒนาและ 
ต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 4  
พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จาก 
ท่านในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการอบรมฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่สนใจสมัครและ 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้  
นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์  เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ 
ภายใน 3603, 08-8573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมฯ ดังกล่าว  
และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
เรื่อง  ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญา 

และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

----------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ โครงสร้าง 
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากร เครื่องมือและความรู้ความช านาญ
ของบุคลากรภายในประเทศเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ 
นอกจากนั้น ความส าเร็จของประเทศก าลังพัฒนา มิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
และสามารถน าเทคโนโลยีนั้นสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้ตามบริบทของประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถท ากิจกรรมวิจัยและพัฒนาให้เทคโนโลยีที่ได้รับมานั้นให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปด้วย   ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัย หรือที่เรียกว่า Granting Agency ของ
ประเทศไทย เริ่มให้ความส าคัญกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น โดยเริ่มที่จะก่อตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง อีกท้ังยังมี 
ความพยายามผลักดันให้มีการน าผลงานที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาการออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

อีกท้ังแนวคิดการท าธุรกิจใหม่ผู้ท าธุรกิจต้องยึดแนวทางสร้างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งพัฒนา  
หรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง                  
ในระยะยาว แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเน้นที่นวัตกรรมจึงเป็ นกุญแจส าคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ                  
ไปสู่ความส าเร็จ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาที่จะน าออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์         
ก็เช่นเดียวกันจะมีคุณค่าหรือมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันและอยู่รอดในเชิงธุรกิจได้ต้องมีนวัตกรรมเพ่ื อให้เกิด
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันและต้องสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ได้คิดค้น
ผลงานใหม่ๆ ออกมาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองความคิดและงานประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”                
เพ่ือเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการละเมิดน าเอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทส าคัญเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากในสถาบันการศึกษา มีการตื่นตัวในเรื่องของ             
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การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือให้เกิดรายได้
กลับสู่สถาบันการศึกษาและคณาจารย์หรือผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น การใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
นั้นๆ แก่นักวิจัยเพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่ืนแสวงหาประโยชน์จากผลงานนั้น เป็นการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น และหากการคิดค้นนั้นสามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทาง
เศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ ก็ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีกด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบัน ท าให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเอกสาร
สิทธิบัตรซึ่งมีประมาณ 50 ล้านเรื่องทั่วโลก โดยสามารถค้นดูข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และที่ส าคัญ
สิทธิบัตรต่างประเทศจ านวนมากยังไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทย ส่งผลให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ 
สามารถน าผลงานการประดิษฐ์ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย หรือพัฒนาผลิตเป็นสินค้าจ าหน่ายเชิงพาณิชย์       
ได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดธรรมเนียมระหว่างประเทศ เพราะการจดสิทธิบัตรที่ประเทศใด ก็จะได้รับความ
คุ้มครองเฉพาะประเทศท่ีจดสิทธิบัตรเท่านั้น นอกจากนีค้วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์เทคโนโลยี (Patent Analysis) และต่อยอดเทคโนโลยีโดยการท าแผนที่
สิทธิบัตร (Patent Mapping) ซึ่งหมายถึง แผนภาพหรือกราฟ ที่ง่ายต่อการอธิบายผลการวิเคราะห์ในลักษณะ
ต่างๆ ของข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร ท าให้มองเห็นภาพรวมของผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และ
พิจารณาข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร ในการที่จะช่วยให้นักวิจัย สามารถที่จะทิศทางแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี
นั้นๆ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการคิดท าให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  จากความส าคัญ
ดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจะจัดโครงการอบรม
และบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
ประเทศต่างๆ และการท าแผนที่สิทธิบัตรเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและหาช่องว่างทางเทคโนโลยี ท าให้เห็นโอกาสและ
ประหยัดเวลาในการคิดท าให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มีต่อผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ, การร่างค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนข้อควรรู้ ข้อควรระวังที่เก่ียวข้อง และ
ระบบ Smart System ส าหรับการยื่นขอรับสิทธิบัตรผ่าน CUIP และข้ันตอนการท างานของ CUIP ในการยื่นค า
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศ 
ต่างๆ และการท าแผนที่สิทธิบัตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาช่องว่างทางเทคโนโลยี ท าให้เห็นโอกาสและ
ประหยัดเวลาในการคิดท าให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว 
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 2.4 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยและเชิงพาณิชย์มา 

พัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
2.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและมีการน าแนวคิด 

ในเรื่องนวัตกรรมไปใช้ในการท างานวิจัยและพัฒนาท าให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 วันเริ่มต้นโครงการ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561  
 วันสิ้นสุดโครงการ  วันอาทิตยท์ี่ 4 พฤศจิกายน 2561 
 สถานที่ด าเนินการ  ห้อง MBS 200  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
        (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
 
4. จ านวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจ านวนจ ากัด) 

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน  60  คน 
 
5. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
6. รูปแบบการอบรม บรรยาย และตอบปัญหาข้อซักถาม 
 

7. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (อบรมวันแรก) 

1. บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย และผลงาน 
วิชาการ  

2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
3.  ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 

  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (อบรมวันที่สอง) 
1.  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
2.  การสืบค้นสิทธิบัตรในเบื้องต้น  
3.  แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 
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9. การสมัครเข้าอบรม  
ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร ได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training  

    (ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครครบจ านวนที่ก าหนดไว้) 
 
10. สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับ 

10.1  เอกสารประกอบการอบรม / อุปกรณ์เครื่องเขียน 
10.2  อาหารว่าง 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
10.3  เกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรมฯ ไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาในการอบรม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์ 
สินทางปัญญา  

11.2 ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มีต่อผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ, การร่างค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนข้อควรรู้ ข้อควรระวังที่เก่ียวข้อง และระบบ 
Smart System ส าหรับการยื่นขอรับสิทธิบัตรผ่าน CUIP และข้ันตอนการท างานของ CUIP ในการยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 11.3 ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศ 
ต่างๆ และการท าแผนที่สิทธิบัตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาช่องว่างทางเทคโนโลยี ท าให้เห็นโอกาสและ
ประหยัดเวลาในการคิดท าให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว 

 11.4 ผู้เข้าอบรมเกิดการตื่นตัวและมีการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยและเชิงพาณิชย์มา 
พัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 ผู้เข้าอบรมเกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและมีการน าแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมไปใช้ในการท างาน
วิจัยและพัฒนาท าให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์  
 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 

 โทรสาร 0-4375-4425 

E-Mail : manutsanan.m@acc.msu.ac.th  
 
 
 
 

http://www.mbs.msu.ac.th/
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เงื่อนไขส าหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม 

เรื่อง  ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญา 
และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
...................................................... 

 

1. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ท่ีระบบรับสมัครท่ีแจ้งไว้  
ท้ังนี้ หากผู้สมัครแล้วประสงค์จะ “ยกเลิก” การเข้าร่วมอบรม ท่านจะต้องแจ้งแก่ศูนย์บริการวิชาการ  
ภายในวันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 ได้ท่ี โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603 
หรือ E-Mail : manutsanan.m@acc.msu.ac.th / phitsanu.k@acc.msu.ac.th   

2. หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีการ “ยกเลิก/ไม่เข้ารับการอบรม” ตามท่ีได้สมัครไว้ 
ในระบบรับสมัครและไม่ท าการแจ้งตามวันท่ีก าหนด ศูนย์บริการวิชาการขอ “ตัดสิทธิ์”  
การเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรตลอดปีงบประมาณ 2562  

 
 



 
โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

เรื่อง  ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญา 
และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

----------------------------------------- 
เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 

1. บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย และผลงาน 
วิชาการ  

2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
3.  ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 

  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 

1.  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
2.  การสืบค้นสิทธิบัตรในเบื้องต้น  
3.  แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม 
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ก าหนดการโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ระหว่างวันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 

08.00 – 08.30 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อบรมลงทะเบียนอบรม  
               ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

            (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
08.30 – 09.00 น. - กล่าวรายงาน โดย  อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์    

             ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

    - ประธานพิธีเปิด โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
                คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 09.00 – 10.30 น.  - การบรรยาย  บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างนวัตกรรม  

    ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ  
  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  

       ผู้อ านวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30 – 10.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.           - การบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
12.15 – 13.00 น.  - พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - การบรรยาย ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  
14.30 – 14.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง 
17.15 น.   - การบรรยาย ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (ต่อ) 
     และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
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ก าหนดการโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 
08.00 – 08.30 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน  

               ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
            (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

08.30 – 10.30 น. - การบรรยาย  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  

       ผู้อ านวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.30 – 10.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง  
 10.45 - 12.15 น. - การบรรยาย  การสืบค้นสิทธิบัตรในเบื้องต้น  
 12.15 – 13.00 น.  - พัก รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. - การบรรยาย แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สิน 
               ทางปัญญา  
14.30 – 14.45 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.15 น.  - การบรรยาย แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สิน 
               ทางปัญญา (ต่อ) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
17.15 น.  - พิธีมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 

      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 
                                    คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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