
 

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ำกัด  /  IP Commerce Co., Ltd. 
Tel. 02-1471165, Fax. 02-1471169, E-mail : info@ipco.co.th 

www.ipco.co.th   Tax ID: 0125555025601 

หัวข้ออบรมเร่ือง จำกกำรสืบค้นสิทธิบัตรและกำรวิเครำะห์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
(Patent search & analysis for commercialization) 

น ำเสนอและบรรยำยโดย : นายเมธา  จารัตนากร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากัด 
กำรอบรมนี้เหมำะส ำหรับ : นักวิจัยและพัฒนา (R&D) / นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / นักวางแผน / ผู้บริหารงาน
ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ / และผู้สนใจ  

จุดประสงค์กำรอบรม 
เน่ืองด้วยปัจจุบันนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมาก

โดยเฉพาะหลังการเปิด AEC  ดังนั้น บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากัด  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) ทาง
ธุรกิจจากงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  จึงได้จัดการอบรมที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจถึงการ
หลักการของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเพิ่ม Value แก่ธุรกิจที่ยั่งยืน  โดยอาศัยการวิจัย
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถน านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และสามารถ
รักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเทคโนโลยีไว้ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ยอมรับกันใน
สากล  ซึ่งจะเพิ่มอ านาจต่อรองและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 
ประโยชน์จำกกำรอบรม 

1. ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการน านวัตกรรมมาเพิ่ม Value ให้แก่ธุรกิจ 
2. ทราบถึงแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
3. ทราบถึงการใช้สิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านการเพิ่ม Value ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

เนื้อหำกำรอบรม 
1. Patent system 

a. Introduction of Intellectual Property 
b. Patent system 
c. The structure of patent 

2. Patent search & analysis 
a. Patent search  
b. Patent analysis 
c. IP for commercialization 

3. Mini work shop 
a. Work shop on patent search  
b. Presentation 



 

ประวัติโดยย่อ ของวิทยำกร 
ต ำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ / IP Commerce Co., Ltd. / บริษัทให้ค าปรึกษาและด าเนินการด้านการน า
นวัตกรรมจากงานวิจัยไปเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 
2015 ผู้บริหารโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดจ านวน 10 ผลิตภัณฑ์  
: โครงการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) 
2015 ผู้เชี่ยวชาญ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ยางพารา ดิจิตัล และการออกแบบวิศวกรรม  
:โครงการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
2014 - 2015 ที่ปรึกษาการน าร่องโครงการ Talent Mobility / และที่ปรึกษาการจัดท าแผนโครงการ Talent Mobility  
: โครงการโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2013 - 2014 โครงการศึกษาสถานะตลาดนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย / และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านงานวิจัย 4 
โครงการ : โครงการโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) 
 
ด้ำนกำรศึกษำ 
- Master's degree in Technology  Management :  Thammasat University 
- Bachelor's degree in Science / Chulalongkorn University 
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูงรุ่นที่ 2 / โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
- ตัวแทนสิทธิบัตร ก / โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- Certification of National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing/ by World Intellectual 
Property Organization (WIPO) 
- Certified Patent Valuation Analyst (CPVA) / by Business Development Academy (USA) 
ก ำหนดกำรกำรอบรม 
วันอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559  (จัด 1 รอบ) 
สถำนท่ี    : โรงแรมบางกอก ชฎา (ถนนรัชดาภิเษก) 
เวลำ     : 09.00 - 16.00 น. (1 วัน)  มีเบรก 2 คร้ัง และอาหารกลางวัน 
ลงทะเบียน : เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  08.45 น. 
 
 

 

  



 

แบบตอบรับการสมัคร 
อบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 60/142 หมู่ 1ซอยกันตนา ถนนกาญจนาภิเษก  
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 Tax ID : 0125555025601 

บริษัท................................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร.................................................................          ส านักงานใหญ่          สาขาที่ 
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน..........................................โทรศัพท์................................... ต่อ.............. โทรสาร.................................  
E-mail...................................................................................................ส ารองที่นั่ง อบรม จ านวน.................................ที่ 
1.ชื่อ-นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.....................................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................ 
2.ชื่อ-นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง......................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
3.ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
4.ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
5.ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
 

อัตราค่าอบรม  คอร์สที่ 1 ราคา 4,173 บาท/คน  คอร์สที่ 2 ราคา 4,815 บาท/คน 
(อัตรานี้ร่วมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหต ุ    - ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เนื่องจากบรษิทัได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
     - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี 200% ได ้  

วิธีกำรช ำระเงิน 

 ธ.กสิกรไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก 

 ชื่อบัญชี กระแสรายวัน บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากัด เลขที่บัญชี : 007-8-98112-1 

 ชื่อบัญชี ออมทรัพย์ บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากัด  เลขที่บัญชี : 007-8-97572-5 

 

ส ารองที่นั่งได้ที่ คุณแสงสุณี Tel. 02-1471165 Fax. 02-1471169 E-mail : ipco.mk@gmail.com  

*กรุณารอการติดต่อกลับ จากเจ้าหน้าทีก่่อนช าระเงิน 

คอร์สอบรมที่ 1 จ านวน...........ที่      คอร์สอบรมที่ 2 จ านวน............ที่ 

      

mailto:ipco.mk@gmail.com


 

แผนที่สถานที่จัดอบรม 

 


