รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สัมมนาทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 1
สัมมนาทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 2

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ�เร็จการศึกษา
1. ผู้จัดการหรือผู้บริหารเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
2. เจ้าหน้าทีข่ องกรมกองทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจยั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บริษัทที่ผลิตสินค้าฐานเทคโนโลยีและสิทธิบัตร หรือบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ เป็นต้น

หมวดวิชาเลือก (ตัวอย่าง)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออก
อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำ�วารสารวิจยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544

โดยมีก�ำ หนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) การจัดทำ�วารสารวิจยั ดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีในการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550
ได้ปรับปรุงยกระดับวารสารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้เป็นวารสารระดับชาติ ที่มี Peer Review โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ เป็นผู้อ่านและประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รบั บทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิจยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มีจ�ำ นวน
เพิ่มขึ้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เพิ่มจำ�นวนฉบับที่ออกเป็นปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย.,
และ ต.ค.-ธ.ค.) เพื่อรองรับบทความที่เพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556 ได้แยกวารสารออกเป็น 2 สาขา โดยเล่มเดิมเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกเล่มคือ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารทีร่ วบรวมบทความวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำ�หนดออกปีละ 3 ฉบับ
ผูส้ นใจดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ http://journal.gs.kku.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพาณิภคั พระชัย
โทร. 0-4320-2420 ต่อ 42421

ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
บุคลากรในองค์กรที่มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย บริษัทและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทที่ผลิตสื่อ/นวัตกรรม-เพลง ชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
และธนาคาร เป็นต้น
บุคลากรในองค์กรสนับสนุนทุนวิจัย เช่น สกว. สวทช. วช. กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กลุ่ม NGO
เป็นต้น
บุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม เช่น หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ สภาทนายความ ตำ�รวจ อัยการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420 โทรสาร : 0-4320-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th http://gs.kku.ac.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 35/2533
ปท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
e-mail: graduate@kku.ac.th
Website : http://gs.kku.ac.th
www.facebook.com/graduateschool/kku

Content

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม

GS.Focus

อบรมการเขียนบทความ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ม ข .
ครบรอบ 34 ปี

แวดวงสาขาวิ ช าร่ ว มสาขา
วิ ช าการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม
หลักสูตรใหม่

วารสารวิจัย มข.
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
สมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555
ท่านสามารถอ่านข่าวบัณฑิตศึกษาได้ที่ http://gs.kku.ac.th

ใบสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวบัณฑิตศึกษา
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวบัณฑิตศึกษา
ส่งทาง E-mail
ยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวบัณฑิตศึกษา
ชื่อ......................................................................................
นามสกุล............................................................................
ภาควิชา/สาขาวิชา............................................................
คณะ/หน่วยงาน................................................................
โทรศัพท์............................................................................
E-mail : ........................................................................
ส่งไปที่... คุณศิตธีรา สโมสร กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ
โทรสาร 0-4320-2421
หรือ E-mail : ssitte@kku.ac.th

โครงการพี่ให้น้อง

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
รศ.ดร. ลำ�ปาง แม่นมาตย์
นางสาวศิตธีรา สโมสร นางพาณภัค พระชัย
ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์		
นางสาวนวพร หนูเส็ง
ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์		
นางสาวพนัชกร โชคลา
		
นางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th
		 http://gs.kku.ac.th
		 http://www.facebook.com/graduateschoolkku

ข่าวบัณฑิตศึกษา

12 ปี แห่งความสุข แบ่งปันรอยยิม้ ให้นอ้ งๆ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง

คุยกับบรรณาธิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หลักสูตรปริญญาโท รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

ฉบับนี้แนะนำ�หลักสูตรใหม่และกิจกรรมโครงการพี่ให้น้อง มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน รวมทั้งสิ่งของบริจาคอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง รายละเอียดติดตามได้ในฉบับค่ะ

จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรม ข่าวสาร ผลงานวิจยั บทความของนักวิจยั คณาจารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากท่านประสงค์จะเผยแพร่ความรูห้ รือข่าวสาร กรุณาส่งต้นฉบับไปยัง
คุณศิตธีรา สโมสร กลุม่ สารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ E-mail : ssitte@kku.ac.th

พบกันใหม่ฉบับหน้า

ออกแบบพิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

6 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555

7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555

8 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555

		

1 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555

ศิตธีรา

แวดวงสาขาวิชาร่วม

อบรมการเขียนบทความ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
เขียนบทความเพือ่ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอน
และการให้ค�ำ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ มี
ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ด้าน
การเรียนการสอนและการให้คำ�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ และจะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นเป็น World Class
University ซึ่งมีข้อกำ�หนดในการยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัย คือการ
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การส่ง
เสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรูแ้ นวทาง
การเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของต่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ นับ

กลกิจ เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก Prof.
Pierre Capel จาก Utrecht University, The Netherlands เป็น
วิทยากร โดยวันแรกเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีในหัวข้อ “How
to Write a Manuscript for International Publication” และ
มี workshop ให้คำ�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความเพื่อ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติในวันทีส่ อง มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการกว่า
120 คน ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ ผู้
เข้าอบรมต้องการให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้ทุกปี

เป็นแนวทางการเรียนรูท้ จี่ ะก่อให้เกิดประสิทธิผลอีกทางหนึง่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ
ทีม่ คี วามเป็นเลิศในด้านการสอน การวิจยั และเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะดีเยีย่ ม
ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบภาษา
อังกฤษมาเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่
คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.ลำ�ปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำ�นวน 10 ทุน ทุนอาหารกลางวัน 15,000 บาท และเงินรายได้จากการจำ�หน่ายเสื้อ
และเงินบริจาค รวมทัง้ สิง่ ของบริจาคอืน่ ๆ รวมมูลค่ากว่า 8 หมืน่ บาท ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง โดยมีนายวิเชียร นพพระโสก
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง และนายวาทิตร กุลแสนไชย ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง
เป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตรวจสุขภาพและจ่ายยาฟรี และคณะเภสัชศาสตร์ได้มอบยารักษาโรค
พร้อมตูย้ าแก่โรงเรียน หลังพิธมี อบ ได้เลีย้ งอาหารกลางวัน แก่นกั เรียน คุณครู
และชาวบ้านกว่า 150 คน และก่อนจาก พี่ๆ ได้พาน้องๆ ร่วมเล่นเกม
เพือ่ สร้างความสมานสามัคคี มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และแข่งขันเปตอง
ผลปรากฏว่าน้องๆ จากโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง เป็นฝ่ายชนะ
ไปอย่างขาดลอยทั้งสองชนิดกีฬา ทำ�เอาทั้งพี่ๆ และน้องๆ เหนื่อยหอบ
ไปตามๆ กัน แต่กเ็ ต็มเปีย่ มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิม้ เรียกได้วา่ กิจกรรม
ในครั้งนี้ ทั้งสนุกสนาน ทั้งอิ่มท้อง อิ่มใจ และยังอิ่มบุญไปตามๆ กัน

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 34 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในโครงการ พี่ให้น้อง
ครั้งที่ 12 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 34 โดยร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ห้องน้�ำ ปรับปรุงห้องสมุด สร้างห้องเก็บพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชา
รัฐบำ�รุง ตำ�บลหนองเรือ อำ�เภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-18 และ
24 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 วันคล้ายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 34 ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำ�บุญ ถวาย
ปัจจัย และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำ�นวน 9 รูป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
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บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพี่ให้น้อง เป็นประจำ�ทุกปี เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202420 # 42431
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำ�หรับ แผน ก แบบ ก1

		 ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเทียบเท่า ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และ
มีประสบการณ์บริหารหรือวิจัยด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในองค์กร หลังจากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม

2. สำ�หรับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

		 ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ทางสังคมศาสตร์หรือ
ทางการบริหารจัดการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เปิ ด รั บ สมั ค ร
นักศึกษาใหม่หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม
รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรร่วมของหลายคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

3. กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำ�หนด

โครงสร้างหลักสูตร
จำ�นวนหน่วยกิต
หมวดวิชา

ความสำ�คัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
นวัตกรรม เป็นหลักสูตรร่วมของหลายคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรสาขาวิชานี้ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยมีความจำ�เป็นต้องแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ในขณะที่แรงงานขาดแคลนเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำ�ให้จำ�เป็นต้องสนับสนุนการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมมา
ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์บนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา ตลอดจนความก้าวหน้าทางการวิจัย
ในอนาคตอันใกล้เมื่อประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน จะทำ�ให้ประเทศไทยต้องแข่งขันบนฐาน
ความรู้เพิ่มขึ้น องค์กรแทบทุกประเภท และในทุกระดับต้องแข่งขันกันด้วยทรัพย์ทางปัญญา และนวัตกรรม
ดังนัน้ เพือ่ รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศจึงจำ�เป็นต้องเร่งพัฒนานักบริหารทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้าง คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ ตลอดจนป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
จุดเด่นของหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี นิติศาสตร์
และวิ ท ยาการจั ด การ เข้ า ด้ ว ยกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถ
ในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร สามารถให้คำ�ปรึกษาในการสร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรมแก่หน่วยงาน สามารถประเมินมูลค่า คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม โดยรับบัณฑิตปริญญาตรีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง ในสามด้านข้างต้น
เพื่อมาเรียนรู้เพิ่มเติมในอีกสองด้าน
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แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1) วิชาเสริมพื้นฐาน

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

2) วิชาบังคับ

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

12

12

3) วิชาเลือก

-

12

18

4) วิทยานิพนธ์

36

12

-

5) การศึกษาอิสระ

-

-

6

36

36

36

รวม

5 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2555

