
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 402

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law on Intellectual Property

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ เงื่อนไขทั่วไปในการได้มาซึ่งสิทธิ

ลักษณะของงานที่ได้รับการคุ้มครอง งานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์

สิทธิของนักแสดงสิทธิของผู้ทรงสิทธิและการละเมิดสิทธิ์และข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร

ประเภทของสิทธิบัตร งานที่ขอรับสิทธิบัตรได้  อนุสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า ประเภทของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ 

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

การละเมิดเครื่องหมายการค้า ปัญหาข้อพิพาทและวิธีการระงับข้อพิพาท

    Copyright law. Types of works entitle to copyright. General conditions for copyright acquisition.

Characteristics of protected works. Unprotected works. Copyright owner. Right of performer. Rights

of copyright holder. Copyright violation and exceptions of violation offense. Patent law. Types of

patent. Works entitled to patent acquisition. Sub patent. Patent and sub patent violation.

Trademark law. Types of trademarks. Trademark entitled to registration. Protection of unregistered

trademarks and registered trademarks. Trademark violation. Dispute problems and resolution. 

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559



10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร.  081-2594287      E-mail. pepeubu@hotmail.com

          2) ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง อาคารเรียนรวม 2

              โทร. 089-0170989      E-mail. bally_supachai@hotmail.com

          3) นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง CLB2104

              โทร. 0832001053      E-mail. ubuandb@gmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 -

ทำความตกลงร่วมกัน

ในแนวทางการสอน

โดยรับฟังความคิดเห้

นของนักศึกษา

-

นักศึกษาเข้าใจความเ

ป้นมาของระบบกฎห

มายทรัพย์สินทางปัญ

ญา

จากอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศและความตก

ลงของประเทศสมาชิ

กองค์กรระหว่างประเ

ทศที่ไทยเป็นสมาชิก

-

นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายความหม

ายของงานอันมีลิขสิท

ธิ์ได้

- กฎ ระเบียบในการเรียน

- วิธีการเรียน

- ความสำคัญ ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

-

แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นค

ว้า

-

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์

สินทางปัญญา,ประเภทของท

รัพย์สินทางปัญญา

,สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

-

ลักษณะและความหมายของลิ

ขสิทธิ์ และงานอันมีลิขสิทธิ์

3 0 6 - ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

- แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

- ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

-

สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาใน

การเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงร่ว

มกัน

- สอบปลายภาค 

อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

2 นักศึกษาเข้าใจการได้

มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง



ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

3 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายหลักการ

คุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และอายุ

การคุ้มครอง

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

4 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถวินิจฉัยการละเมิ

ดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเ

ว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

5 นักศึกษาเข้าใจในสิทธิ

ของนักแสดงและสาม

ารถวินิจฉัยคดีที่เกี่ยว

กับลิขสิทธิ์และสิทธิข

องนักแสดง

สิทธิของนักแสดงและคดีเกี่ยว

กับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแส

ดง

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง



าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

6 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบาย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร

พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 1-9

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-

งานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมขอ

งนักศึกษาในชั้นเรียน

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

7 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบาย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร

พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 10-16

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-

งานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมขอ

งนักศึกษาในชั้นเรียน

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

8 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบาย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร

พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 17-36

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-

งานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมขอ

งนักศึกษาในชั้นเรียน

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

9 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบาย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

-

งานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมขอ

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



พ.ร.บ.สิทธิบัตร

พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

มาตรา 36 ทวิ-55 ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

งนักศึกษาในชั้นเรียน

- สอบปลายภาค

10 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบาย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร

พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 56-65 อัฏฐ

3 0 6 - ใช้การบรรยาย (Power Point)

-

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-

งานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมขอ

งนักศึกษาในชั้นเรียน

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

11 นักศึกษาเข้าใจลักษณ

ะสำคัญ

และความหมายของเ

ครื่องหมายการค้า

-	ลักษณะสำคัญ

และความหมายของเครื่องหม

ายการค้า

-

ประเภทของเครื่องหมายการ

ค้า : เครื่องหมายภาพ,

เครื่องหมายคำ

และเครื่องหมายเสียง

(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

เครื่องหมายการค้า ฉบับที่3

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28

กรกฎาคม 2559)

3 0 6 -          ใช้การบรรยาย (Power

Point)

-         

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-         

ให้นักศึกษาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจ

ากการค้นหาคำพิพากษาฎีกาหรือคำวิ

นิจฉัยของศาลในประเด็นที่เกี่ยวกับข้

อพิพาทเครื่องหมายการค้าอย่างน้อย

คนละ 1 ฎีกา

กรสอบปลายภาค อ.ศศิวิมล เสมอใจ

12 นักศึกษาทราบขั้นตอ

นการรับจดทะเบียนแ

-	การรับจดทะเบียนและผล

แห่งการรับจดทะเบียนเครื่อง

3 0 6 -          ใช้การบรรยาย (Power

Point)

สอบปลายภาค อ.ศศิวิมล เสมอใจ



ละผลแห่งการรับจดท

ะเบียนเครื่องหมายกา

รค้า

การแก้ไขเปลี่ยนแปล

งการจดทะเบียนเครื่อ

งหมายการค้า

และการเพิกถอนการ

จดทะเบียน

หมายการค้า

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

และการเพิกถอนการจดทะเบี

ยน

-         

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-         

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

13 นักศึกษาเข้าใจในสิทธิ

ของเจ้าของเครื่องหม

ายการค้า

-

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายก

ารค้า

3 0 6 -          ใช้การบรรยาย (Power

Point)

-         

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-         

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.ศศิวิมล เสมอใจ

14 นักศึกษาเข้าใจในสิทธิ

และการละเมิดสิทธิใ

นเครื่องหมายการค้า

-	การละเมิดสิทธิในเครื่องห

มายการค้า

3 0 6 -          ใช้การบรรยาย (Power

Point)

-         

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-         

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

การสอบปลายภาค อ.ศศิวิมล เสมอใจ

15 นักศึกษาเข้าใจในภา

พรวมของกฎหมายทรั

สรุปเนื้อหาและการดำเนินคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา

3 0 6 -          ใช้การบรรยาย (Power

Point)

การสอบปลายภาค อ.ศศิวิมล เสมอใจ



พย์สินทางปัญญา

โดยเฉพาะเรื่องลิขสิท

ธิ์

สิทธิบัตรและเครื่องห

มายการค้า 

-         

ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิ

ดเห็น

-         

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

    1. คู่มือการศึกษา  วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ.2544.

2. จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า.

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์นิติธรรม พ.ศ.2545.

3. สุพิศ ประณีตพลกรัง. กฎหมายสิทธิบัตร.พิมพ์ครั้งที่ 2 ,กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อฑตยา มิเล็นเนียม, พ.ศ. 2549

4. รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2547. กลุ่มงานอุทธรณ์

กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

5. รวมกฎหมายพิเศษ. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  พ.ศ.2548

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารประกอบการสอน (Power point) ของ ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

เอกสารประกอบการสอน (Power point) ของ อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

ถาม-ตอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

เอกสารประกอบการสอนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของ อ.ศศิวิมล เสมอใจ

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง http://www.ipitc.coj.go.th/

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6 , 1.7 การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา 1-15  

2.2, 2.4, 3.4, 3.5, 3.6, 5.4 งานที่ได้รับมอบหมาย

และการสอบปลายภาค

16 100%

รวม 100%


