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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เช่น นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ทุกครั้ง ดังนั้น แผนกิจกรรมการศึกษาของทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาในทุกภาคการศึกษาจึงเป็น
คู่มือส าหรับนักศึกษาที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเอกสารที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในการศึกษาแต่ละชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูงฉบับนี้ 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการท ารายงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าร่วมสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 
       คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
       กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
ชุดวิชา 41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปญัญาชั้นสูง 

 

 
15  มีนาคม  2563    -  วันแรกของการศึกษาภาค 2/2560 
28-29 มีนาคม 2563    -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ณ มสธ. 
18-19 เมษายน 2563    -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ณ ตจว. 
6-7 มิถุนายน 2563    -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ณ มสธ. 
13-14 มิถุนายน 2563    -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ณ ตจว. 
 

 
หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 
      ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปญัญาชั้นสูง 

Advanced Intellectual Property Law 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  อธิบายหลักทฤษฎี แนวคิด และ ปรัชญา ตลอดจนวิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และดิจิตอล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น  
อนุสัญญากรุงปารีส อนุสัญญากรุงโรม ความตกลงทั่วไปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
(General Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights) หรือที่ เรียกว่าความตกลง 
TRIPs ศึกษาองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญ ญ าแห่ งโลก (World Intellectual Property Organization) หรือที่ เรี ยกว่ า  WIPO องค์ การ                     
การค้าโลก ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และวิวัฒนาการของ
การคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งองค์การระหว่างประเทศและภายในประเทศได้ 
 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย วินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 หน่วยที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 หน่วยที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 หน่วยที่ 4   ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง 
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 หน่วยที่ 5   พลวัตของลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน 
 หน่วยที่ 6    แนวคิดและหลักสากลในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า 
 หน่วยที่ 7   เครื่องหมายการค้า 
 หน่วยที่ 8   พลวัตของเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน 
 หน่วยที่ 9   แนวคิด ทฤษฎี และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร 
 หน่วยที่ 10   สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 หน่วยที่ 11   พลวัตของสิทธิบัตร 
 หน่วยที่ 12 แผนผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 หน่วยที่ 13 พันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 หน่วยที่ 14 เศรษฐศาสตร์ทางทรัพย์สินทางปัญญา 
 หน่วยที่ 15 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
 สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง ประกอบด้วย 
 

1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
 

2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายบท 
 

3.  ต ารา 
 1.  สิทธิบัตรแนวความคิดและบทวิเคราะห์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ควรพจน์ 
 2.  ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์  ของรองศาสตราจารย์อรพรรณ  พนัสพัฒนา   
 3.  ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
 4.  ค าอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของ อาจารย์วัส ติงสมิธ   
 5. ค าอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร ของอาจารย์ยรรยง พวงราช  
 6.  ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ ของ รองศาสตราจารย์ธัชชัย  ศุภผลศิริ 
 7.  การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีต้นทุน  
      ของ อาจารย์ศศิ คล่องพยาบาล 
 

ต าราภาษาต่างประเทศ 
 1 .   Jeremy Phillips& Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Law (3rd 
edition), Butterworths, (1995) 
 2 .  Catherine Colston &Kristy Middleton, Modern Intellectual Property Law, (2005), 
Cavendish Publishing   
 3.  Arthur  R. Miller & Michal H. Davis,  Intellectual Property Patents, Trademarks 
& Copyright,  (2000), West Publishing Co., USA,  
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4.  Tina Hart, Linda Fazzani &Simon Clark , Intellectual Property law  (4th edition), 
(2006), Palgrave Macmillan, Great Britain 
 5.  W.R. Cornish, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied 
rights (3th edition) Sweet & Maxwell, (1996)). 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 
15 มนีาคม 2563  โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพ่ือศึกษาเนื้อหาจากต ารา
และแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 
  1.2.2  การเตรียมด้านจิตใจ เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษา
ชุดวิชา ตามที่ได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 
  1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบ รรยากาศที่ดี
ส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ 
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา เพ่ือ
ทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
  1.3.4  ศึกษาเนื้อหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ 
  1.3.5  ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบเน้นแนวตอบ
กิจกรรม 
  1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนวการศึกษา
ชุดวิชา 
 



10 

2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 2/2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานและกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 
 
 
 นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ และปฏิบัติกิจกรรมในการสัมมนาเสริมแต่ละครั้งดังนี้ 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน 1 ฉบับ โดยให้นักศึกษาจัดท าเค้าโครงรายงานทางวิชาการ 
ทีมี่ลักษณะเป็นบทความทางวิชาการ ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความยาวประมาณ 2 - 4 
หน้า (เค้าโครงของบทความที่เป็นประเด็นปัญหา) ให้นักศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส าหรับส่ง
อาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมท าส าเนาแจกเพ่ือนนักศึกษาในห้องกลุ่มย่อย
ด้วยในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 รวมทั้งให้นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานฉบับที่ 1 หน้าชั้นเรียนโดยการ
ใช้สื่อประกอบการรายงาน 
 1)  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอนุสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 
 2)  คะแนนเต็ม : 20 คะแนน 
 3)  แหล่งการค้นคว้า : ส านักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ห้องสมุดของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
www.ipthailang.org และเว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้องสมุดหรือเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ท างาน และความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง) 
 4)  รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 41707 กฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง เฉพาะที่ก าหนดในแบบฟอร์มการจัดท ารายงานและส่วนประกอบของรายงานหน้า 
12 เป็นต้น 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 
 ให้นักศึกษาท ารายงานทางวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาตามรายงาน
ฉบับที่ 1 แต่เพ่ิมเติมในส่วนของการวิเคราะห์ สังเคราะห์  หรือ เปรียบเทียบประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาตามที่ได้ศึกษาจากรายงานฉบับที่ 1 กับกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อการหา
ข้อสรุป หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีความยาวประมาณ 8 - 15 หน้า ให้นักศึกษา
จัดท าเป็นรูปเล่ม 2 ชุด ส าหรับส่งอาจารย์ 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมท าส าเนาแจกเพ่ือน
นักศึกษาในห้องกลุ่มย่อยด้วยในวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 รวมทั้งให้นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 หน้า
ชั้นเรียนโดยการใช้สื่อประกอบการรายงาน 

http://www.ipthailang.org/
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 1)  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอนุสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 
 2)  คะแนนเต็ม : 20 คะแนน 
 3)  แหล่งการค้นคว้า : ส านักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ห้องสมุดของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เว็ บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
www.ipthailang.org และเว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้องสมุดหรือเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ท างาน และความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง) 
 4)  รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 41707 กฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง เฉพาะที่ก าหนดในแบบฟอร์มการจัดท ารายงานและส่วนประกอบของรายงาน  
หน้า 12 เป็นต้น 

http://www.ipthailang.org/


13 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความ
ยาวตามที่ก าหนดในหน้า 10 และหน้า 11 โดยใช้กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 2 ชุด โดยน าส่ง
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมท าส าเนาแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อย
ด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับท่ี .... 

 
ชุดวิชา 41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 

Advanced Intellectual Property Law 
 

 
เรื่อง................................................................. 

 
โดย 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 
................................................................ 

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .... 

ณ ........................................................... 
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม) 
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การสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง ได้ก าหนดการสัมมนาเสริม ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วันที ่ 28  มีนาคม 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 29  มีนาคม 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตจว. 
 วันที ่ 18  เมษายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 19 เมษายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
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การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วันที ่ 6  มิถุนายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 7 มิถุนายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตจว. 
 วันที ่ 13  มิถุนายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 14  มิถุนายน 2563 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
2.  สถานทีส่ัมมนาเสริม 
  

 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 การสัมมนาเสริมครั้งที่  2   
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมความพร้อม ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและต้องมีการใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน ไม่เกิน 20 นาท ี
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  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการตอบค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1  ข้อเสนอเค้าโครงรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องจัดท าเป็นรูปเล่มส่ง
อาจารย์ผู้สอน พร้อมท าส าเนาแจกเพ่ือนนักศึกษาในวันสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง 
  2.2  สื่อประกอบการน าเสนอผลงาน นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) 
หรือการน าเสนอโดยแผ่นใส (ถ้ามี) 
 
ข้อแนะน า 
 1.  การเตรียมสื่อประกอบในการรายงาน นักศึกษาไม่ควรน าเอาเนื้อหาทั้งหมดของรายงานมาจัดท า
เป็นสื่อประกอบการรายงาน ควรจัดท าเป็นล าดับหัวข้อที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น เพ่ือท าให้ผู้ฟัง/ อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
เข้าใจว่านักศึกษาก าลังน าเสนอในประเด็นใดบ้าง 
 2.  การน าเสนอ ควรจะเป็นลักษณะของการอธิบาย ไม่ใช่การอ่านรายงาน 
 3.  ผู้น าเสนอผลงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการอภิปรายและต้ังค าถาม 
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน  
  

คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน และการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 
 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      60  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 


