
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น  
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

การอบรมหลักสูตร แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1 
(Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery)  

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
หลักการและเหตุผล 
          การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์
ได้ยาก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนวโน้มผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ตลอดจนความ  
ผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์กรต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งวิธีการด าเนินธุรกิจ  
ในแบบเดิม ไม่อาจท าให้องค์กรเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน 

         “นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสร้างความแตกต่างที่น าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 
จะท าให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร อันส่งผลให้องค์กรสามารถสร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน  

         ดังนั้น “นวัตกรรมใหม่” ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผลงานดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนร่างค าขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรได ้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
 วิศวกร   นิสิตนักศึกษา   ช่างเทคนิค   ผู้สนใจทั่วไป 

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. 

08:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน 
09:00-12:00 น.  ท าไมต้องจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

 ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร 
 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Work Shop แนวทางการเขียนร่างค าขอจดสิทธิบัตรการปะดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 
16:00 – 16:30 น. ถาม – ตอบ ข้อสงสัย 

หมายเหตุ : เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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วิทยากรอบรม 
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์ 
 

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและ
ปั้นจั่น (วสท.) 

 สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (สก.4026) 
 ผู้ออกแบบและครอบครองสิทธกิารประดิษฐ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง  

 

รูปภาพประกอบ 
                  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ใบสมัคร-  การอบรมหลักสูตร แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1 
(Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) 

วันเสาร์ที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
        จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .........................................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมู่ที่ ................................ อาคาร  .......................................................  ซอย   ......................................................................  
ถนน .............................................. ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต ..............................................................................  
จังหวัด ...............................................  รหัสไปรษณีย ์................................................โทรศัพท ์..............................................................................  
โทรสาร ........................................................................................... E-mail : .........................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย .........................................................................  โทรศัพท์   .......................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...................................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  ................................................................  
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..................................................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.       2,500  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   3,000  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป      3,500  บาท/ท่าน 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทั่วไป   
ดำวน์โหลดใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสำรประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่ำนั้น 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบยีน 

การช าระเงิน 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์            เลขที่ 147-4-32388-6 

   หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงินเขา้บัญชีธนาคาร  กรณุาส่งหลักฐานการช าระเงิน  ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
 

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครได้ที่   คุณสราญรัตน์  พงษต์้น  
                  โทร  0-2184-4600-09 ต่อ 526  โทรสาร  0-2184-4662  E-mail: saranrat@eit.or.th  www.eit.or.th         สแกน QR Code  ลงทะเบียนลงทะเบียน 
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