ตารางหลักสู ตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสู ตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา (IPLP) รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
วัน / เวลาบรรยาย
หัวข้ ออบรม
วิทยากร
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
รศ.ดร.พิศวาท สุ คนธพันธุ์
กระบวนการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560
ห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
9.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.

- ขั้นตอนการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (Workshop)

ข้อพิจารณาการสัง่ ฟ้องคดีลิขสิ ทธิ์
การดาเนินการขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
การดาเนินการขอรับอนุสิทธิบตั ร
การดาเนินการขอรับสิ ทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- การยืน่ อุทธรณ์และขอเพิกถอนเบื้องต้น
(Workshop)

สานักลิขสิ ทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กองทรัพย์สินทางปั ญญา
สานักงานอัยการสูงสุด

-

สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์ สินทางปัญญา

11.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
ห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
9.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

- การดาเนินการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
- ก า ร ด า เนิ น ก า ร ต ร ว จ ค้ น ข้ อ มู ล ค ว า ม เห มื อ น สานักเครื่ องหมายการค้ า กรมทรัพย์ สินทาง
หรื อคล้ายของเครื่ องหมายการค้าเบื้องต้น
ปัญญา
- การยืน่ อุทธรณ์และขอเพิกถอนเบื้องต้น
(Workshop)
ศ.(พิเศษ) สุ ชาติ ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
กระบวนการระงับข้อพิพาท
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญานอกศาลและในศาล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ
ผูพ้ ิพากษาอาวุโส ประจาศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
อาจารย์ เทียนชัย ปิ่ นวิเศษ
ข้อสังเกตและประเด็นที่น่าสนใจในเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา กรรมการผูจ้ ดั การ สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์
แห่งสหรัฐอเมริ กา (MPA)
อาจารย์ บุญมา เตชะวณิช
คณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

ตารางหลักสู ตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสู ตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา (IPLP) รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
วัน / เวลาบรรยาย
หัวข้ ออบรม
วิทยากร
วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560
อาจารย์ นนท์ หรยางกูร
สัญญาที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
ห้อง Hall of Fame (อาคาร C )
ทนายความหุน้ ส่วน Baker McKenzie
(Workshop)
9.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
การร่ างสัญญาทรัพย์สินทางปั ญญาที่สาคัญ
อาจารย์ ศิรัญญา หรู วรรธนะ
(Workshop)
ทนายความ Baker McKenzie
17.00 น.

พิธีปิดการอบรม
และมอบประกาศนียบัตร

** ตารางการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** ผูเ้ ข้าอบรมต้องเข้าอบรมไม่ต่ากว่า 6 คาบ ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด (8 คาบ)

รศ.พรชัย สุ นทรพันธุ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

