
รายงานผลการดาํเนินการตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

กรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย์ 
ที ่ แผนงาน โครงการ รายงานผลการดาํเนินการ 

(ตลุาคม 2560 – กันยายน 2561) 
1. แผนงานบูรณาการ 

1.1 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

โครงการ: ยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันผู้ประกอบการ 
SMEs ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์: เสริมสร้าง
ความรู้และส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า 
วงเงินงบประมาณ: 45.67 
ล้านบาท 
ตัวชี้วัด: ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่เข้าใช้ข้อมูลด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา สําหรับ
การประกอบธุรกิจ จํานวน 
1,000 ราย  
ผลการดําเนินการ: 2,220 
ราย 
 

ผลการดําเนินการ:  
1. โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation 
Driven Enterprise Center: IP IDE Center)  
       1.1 ให้คําปรึกษาผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ การแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดภายใต้ศูนย์ IP IDE Center โดยมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 1,300 ราย  
 1.2 จัดทํารายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (Blockchain) โดยจัดสัมมนาเผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าวให้กับ
ผู้ประกอบการไทย รวม 450 ราย  
      1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเจ้าของเทคโนโลยีสิทธิบัตร เพื่อจัดทําแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 
25 ผลิตภัณฑ์ อาทิ อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา/อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตันหลอด
เลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณอัลตราซาวด์ /หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้สําหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และเครื่องมือป้องกันการเคลื่อนที่ของข้อต่อสะโพก เป็นต้น 
 1.4 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐรวม 8 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5) มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 8) มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการ
นําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 จัดให้มีเวทีและพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับสถาบันอาชีวศึกษา ในส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยจัด
ประกวด 1 อาชีวะ 1 นวัตกรรม (Appropriate Technology Contest 2018) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและ
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สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”  
3. โครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ  
   ศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการกําหนด
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของประเทศ โดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) เป็นปัจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จํานวน 547 คน 
  
ปัญหา/อุปสรรค   -  
 
แนวทางการแก้ไข - 

1.2 แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ป้องกันปราบปราม การ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะพ ฤ ติ  
มิชอบ 

โครงการ: สร้างจิตสํานึกการ
เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพ่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้
ข้าราชการกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตระหนักรู้ถึงปัญหา
แ ล ะ โ ท ษ ข อ ง ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนและปลูกจิตสํานึกให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม พร้อม
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักยึดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี

ผลการดําเนินการ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม 350 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
ปลูกจิตสํานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการกระทําผิดวินัยและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผล
กระทบต่อระบบราชการ พร้อมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ปัญหา/อุปสรรค   -  
 
แนวทางการแก้ไข - 
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ประสิทธิภาพ 
วงเงินงบประมาณ:  0.77 
ล้านบาท 
ตัวชี้วัด: จํานวนข้าราชการที่
ไ ด้ รั บการพัฒนา  จํ านวน  
320 ราย 
ผลการดําเนนิการ: 350 ราย 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพ 
และมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิต บริการ การค้า
และการลงทุน 
 

โครงการ: ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น การป้องกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ล ะ เ มิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ในความสําคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา การส่งเสริมการ
นําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
การ ส่ง เสริมและคุ้ มครอง  
สิ่ ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (GI) 
ต ล อ ด จ น แ ส ว ง ห า ค ว า ม

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.1 เปิดให้บริการระบบยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบ 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งสามารถยื่นคําขอโดยไม่ใช้สําเนาเอกสาร
ราชการ (e-Smart Card) และรับชําระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
4 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ATM Payment /Internet Banking และ Mobile 
Banking ตลอดจนการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Payment 
Gateway) มีผู้ยื่นคําขอเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ e-Filing รวม 3,682 รายการ และสิทธิบัตร รวม 395 คําขอ  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  

1.2 เปิดสํานักงานรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving 
Officer) รองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการไทยในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุม 102 ภาคี โดยมีผู้ยื่นคําขอขาเข้า 
4,262 คําขอ และขาออก 134 คําขอ รวม 4,396 คําขอ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

1.3 เร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า รวม 37,598 คําขอ 
      1.4 นําเข้าข้อมูลจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 70,000 แฟ้ม  
      1.5 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (VDI) ทดแทน PC ที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.6 ปรับปรุงระบบการรักษาความมั่ งคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาตาม
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ร่วมมือในการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น
ความสําคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้กับทุกภาคส่วน 
วงเงินงบประมาณ: 
130.05 ล้านบาท 
ตัวชี้ วัด : ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย
ทรั พย์ สิ นทางปัญญาและ
นวัตกรรม จํานวน 100 ราย 
ผลการดําเนินการ: จํานวน 
639 ราย 
 

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013  
1.7 บริการให้คําปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านระบบ Call Center และส่วนบริการ

ประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม 55,858 ราย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

2.1 ในปีงบประมาณ 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียน GI ไทยเพิ่มอีก 19 สินค้า จาก 17 จังหวัด 
และยังได้ดําเนินการให้สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่มอีก 1 สินค้า ในประเทศอินเดีย ได้แก่ ผ้าไหม
ยกดอกลําพูน รวมทั้ง ผลักดันการจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับจังหวัด (Internal Control) ทั้งหมด 9 สินค้า และระดับสากล (External 
Control) ทั้งหมด 3 สินค้า 
     2.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดยื่นคําขอขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 7 สินค้า ใน 7 จังหวัดอาทิมะม่วง
น้ําดอกไม้สระแก้ว/กาแฟกระบี่/เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ส่งผลให้ปัจจุบันมีการยื่นคํา
ขอขึ้นทะเบียน GI ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว  
     2.3 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า อาทิ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ส้มโอปูโกยะรัง
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และทุเรียนนนท์ เป็นต้น  
     2.4 สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้า GI สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 148 ล้าน
บาท โดยร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จํากัด จัดให้มีมุมจําหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวรภายใน  
ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า 
GI อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX-World of Food Asia เป็นต้น  
3. การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
     3.1 พัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่มั่นใจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2560 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมาย
การค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) เป็นบัญชี
ประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) หลังจากที่ไทยอยู่ในบัญชี PWL มาเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 – 2560 อีกทั้ง 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 USTR ยังได้ประกาศให้ไทยคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในบัญชีประเทศที่
ต้องจับตามอง (WL) ต่อไป และเมื่อต้นปี 2561 สหรัฐฯ ยังได้ประกาศถอนชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้าของไทยออก
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จากรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ประจําปี 2560 อีกด้วย 
      3.2 เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถจับกุมและตรวจยึดได้ 4,250 คดี 
และยึดของกลางกว่า 10.44 ล้านชิ้น ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุก
ภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ผ่านสื่อ Social Media โดยมีผู้เข้าชม fan page ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ใน Facebook จํานวน 216,245 ราย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
      3.3 จัดพิธีทําลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมของกลางกว่า 2.1 ล้านชิ้น  
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของจริงกว่า 1,374 ล้านบาท 
     3.4 ประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหาแนวทางการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน. บก.ปอท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกสทช. เป็นต้น 
     3.5 หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมหาแนวทางมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยประสานการปราบปรามการละเมิดฯ 
ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย อาทิ กอ.รมน. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
และกรมศุลกากร เป็นต้น  
4. การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
      4.1 จัดประกวดธุรกิจดีเด่นด้านการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion 2018) 
เพื่อส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความตระหนักในความสําคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญาในสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการ
สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
      4.2 เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุดที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
ปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิม
พระเกียรติฯ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ผ่านช่องทางออนไลน์ยูทูบ (You Tube) ชื่อ “DIP The Inspiring King” 



 

-6- 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ รายงานผลการดาํเนินการ 
(ตลุาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 4.3 สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมกว่า 600 รายการ ผ่านเว็บไซต์ตลาด
กลางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Mart เมื่อเดือนมกราคม 2561 มีผู้เข้าชมกว่า 175,500 ราย (ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561) ตลอดจนนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใน IP Mart เข้าสู่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักสากล 
จํานวน 200 รายการ 
    4.4 จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) เพื่อจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม จัดแสดงผลงาน IP Champion และบริการให้คําปรึกษาผู้ประกอบการ (IP Clinic) รวมทั้งจัดสัมมนาและจัด
กิจกรรม Pitching & Matching เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า 340 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้าภายใน
งานได้กว่า 5.7 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,500 ราย  
    4.5 จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP Character Design Contest 2018) ภายใต้
แนวคิด “เปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่” เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา นําไปสู่การมีตัวการ์ตูนที่ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมด้านทรัพย์สิน  
ทางปัญญา และประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
     4.6 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ  
“ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างจิตสํานึกใน
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.7 จัดทําระบบศูนย์รวมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (e-Library) ผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.ipthailand.go.th/ 
 และระบบเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101 
ภาษาไทย)ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning 
Courseware) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ Animation เพื่อเผยแพร่-ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น นักสร้างสรรค์ และประชาชนทั่วไป 
 
 
     4.8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย นักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นําองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และอาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อการดําเนินธุรกิจ อาทิ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินศักยภาพสิทธิบัตร และ
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การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น รวมกว่า 3,440 ราย  
5. สร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 
     5.1 ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action 
Plan) พ.ศ. 2559 – 2568 เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนเข้าถึงการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การจัดประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน ประจําปี 2561 “ASEAN Furniture 
Design Contest 2018”  เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบและการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์  
     5.2 ความร่วมมือในกรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย การพัฒนาระบบกฎหมาย
และระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา การ
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้กับสถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน และการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของประเทศ  
 5.3 การเดินทางเยือนไทยของผู้อํานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นาย Francis Gurry) เพื่อเข้าเยี่ยม
คารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและความพยายามของไทยในการ
คุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง และแสดงความยินดีที่สํานักงาน USTR ได้ประกาศ
ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) เป็นบัญชีประเทศที่
ต้องจับตามอง (WL) รวมทั้งลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน เพื่อเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้า GI ผ้าไหมยกดอก
ลําพูน ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน และศิลาดลเชียงใหม่ โดยได้ยกย่องความสําเร็จของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครอง GI 
ของไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นกรณีตัวอย่างให้กับนานาประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพของสินค้าเกษตรและงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  
 5.4 จัดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก World IP Day 2018 ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีสร้างสรรค์นวัตกรรมโลก” 
(Powering Change: Women in Innovation and Creativity) ณ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่ง
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ที ่ แผนงาน โครงการ รายงานผลการดาํเนินการ 
(ตลุาคม 2560 – กันยายน 2561) 

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (MPA) เพื่อสะท้อนบทบาทของผู้หญิงต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางความคิดสร้างสรรค์
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
     5.5 ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยได้มีการจัดทําบันทึกความ
ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึก
ความร่วมมือกับสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) สหรัฐฯ (USPTO) ญี่ปุ่น (JPO) ฝรั่งเศส (INPI) 
สหภาพยุโรป (EUIPO) สิงคโปร์ (IPOS) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญ  
 
ปัญหา/อุปสรรค   -  
 
แนวทางการแก้ไข - 
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