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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

1. บทนำ 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง นํามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ให้ทัดเทียมประเทศ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
อย่างแพร่หลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลกระทบ 
ต่อการรับรู้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ยังส่งผล  
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร  
และการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์  
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ ้มครองและปกป้องสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบบูรณาการที่สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งคำของบประมาณ รวมถึงกำหนดทิศทาง  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ 
ตามแผนพัฒนาดิจ ิท ัลเ พ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย ์ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีเป ้าหมาย 
ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทันสมัยในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

2  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.1 วิสัยทัศน์ 

“ยกระด ับส ู ่องค ์กรนว ัตกรรมดิจ ิท ัลและพัฒนาบุคลากรท ักษะสูงภายในปี 2570  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน” 

2.2 พันธกิจ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) เพิ ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลก ับบุคลากรในการบริหารและการปฏิบัต ิงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

5) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 

2.3 เป้าหมาย 

1) พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัล 

2) ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทีท่ันสมัย 

3) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะทางและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

4) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที ่ให้บริการผู ้ประกอบการและประชาชนที ่มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2.4 ค่านิยม 

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
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2.5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก 
ของหน่วยงานมาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้  
ได้ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือกระบวนการในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) มาสน ับสน ุนการดำเน ินงานตามภารก ิจ ให ้ เก ิดประส ิทธ ิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยมีหลักแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1) เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะกับภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นไปที่
เทคโนโลยีที่จัดหาได้ง่าย มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล  

2) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน นอกจากการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการแก ้ ไขป ัญหาแล ้ว จะต ้องม ีการประย ุกต ์หร ือพ ัฒนาระบบงานให ้ เหมาะ 
กับสภาพแวดล้อมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม 
กับการทำงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3) เลือกใช้เทคโนโลยี Open Source และสถาปัตยกรรม MVC, MVP, MVVM ปัจจุบัน 
มีการใช้เทคโนโลยี Open Source มาพัฒนาระบบงาน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบงานหน่วยงานควรกำหนดให้
สถาปัตยกรรมของระบบที่จะพัฒนาเป็น MVC หรือ MVP หรือ MVVM เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาระบบแบบต่อยอด หรือนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนาระบบงาน
ใหม่ทั้งหมด 
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4) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบงานจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทาง  
การพัฒนาระบบมีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับการใช้งานกับความหลายหลาก 
ของอุปกรณ์ และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของระบบ 

โดยแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลขององค์กรเป ็นสถาปัตยกรรมองค ์กร  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด 
แนวทางการในการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
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รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการเลือกใช้บริการซอฟต์แวร์แบบ Software as a Service 
(SaaS) เป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยี หากมีระบบงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้พิจารณา
เลือก 3 กรณี ต่อไปนี้ 

กรณีที ่ 1 กรณีที ่ระบบงานเป็นระบบงานบริหารงานภายในของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือเป็นระบบที ่ม ีข ้อมูลชั ้นความลับหรือความมั ่นคงของภาครั ฐ ควรจะใช้ศูนย์ข ้อมูลหลัก 
และศูนย์ข้อมูลสำรองของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ ่งจะมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา  
โดยไม่ต้องดูแลและรักษาระบบด้วยตนเอง 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ีระบบงานเป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลความลับหรือความมั่นคง 
สามารถเล ือกใช ้บร ิการ Cloud ภาคเอกชน ภายในประเทศ เพื ่อให ้บร ิการตลอด 24 ชั ่วโมง  
เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ และลดภาระการดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้ง ลดภาระการลงทุนระบบ
ป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนหรือผู้ประกอบการ 
ได้ตลอดเวลา 

กรณีที่ 3 กรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความพร้อมที่จะดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของตนเอง สำหรับสนับสนุนภารกิจหลัก  
ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชน และศูนย์ข้อมูลหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถ
ให้บริการได้ สามารถจัดหาศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของตนเอง โดยควรจะใช้เทคโนโลยี 
Hyperconverged เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 

โดยมีแบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์เครือข่าย 

และระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
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3.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล 

การพัฒนาระบบดิจิทัลและข้อมูลของหน่วยงาน มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
ดำเนินงานเชิงรุกของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) เทคโนโลยี  GIS (Geographic Information System)  หร ื อระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นการรวบรวมบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลบนพื ้นฐาน 
ของวิทยาศาสตร์ด้านแผนที่ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบมาผสมผสาน
การทำงานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์ ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที ่มีการอ้างอิง 
เชิงพิกัด สามารถนำไปใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) หร ือใช ้  GIS ร ่วมก ับส ิ ่ งบ ่ งช ี ้ทางภ ูม ิศาสตร ์  ( Geographical 
Indication: GI) ช่วยให้เห็นภาพของพื ้นที ่การทำงานในมุมกว้างและสามารถ
วิเคราะห์พื้นที่ได้อย่างง่ายดาย 

2) เทคโนโลยี Image Processing เป็นการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้
ข ้อมูลที ่สามารถนำไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือเพิ ่มความคมชัดของภาพ 
ให้มากยิ่งขึ ้น ปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ แทนบุคคลได้  
เช่น ระบบดูแลการจราจรบนท้องถนน ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
ในกระบวนการผลิต ระบบเก็บข้อมูลรถที่เข้าและออกอาคารโดยอ่านป้ายทะเบียนรถ 
ระบบตรวจจับใบหน้าจะทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า เครื่อง MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) ทางการแพทย์ เป็นต้น  

การนำเทคโนโลยี Image Processing มาประยุกต์ใช้จะช่วยในการประมวลผล 
เชิงรุก โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความคล้าย
ของเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นจดทะเบียน เพื่อลดระยะเวลาในการยื่นขอจด
ทะเบียนเครื ่องหมายการค้า ซึ ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ 
ของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3) การทำเหมืองข้อความ (Text Mining) หรือการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลเอกสาร 
(Knowledge Discovery in Document Databases) เป็นกระบวนการที่กระทำกับ
ข้อความ เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อความนั้น 
โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จำ การเรียนรู้ของเครื่อง หลักคณิตศาสตร์ หลักการประมวล
เอกสาร (Document Processing) หลักการประมวลผลข้อความ (Text Processing) 
และหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ซึ่งจะช่วย
ในการพิจารณาจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะต้องเปรียบเทียบข้อความ
จำนวนมากจากฐานข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
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4) การออกแบบระบบสารสนเทศในลักษณะของแหล่งข้อมูลเดียว (Single-Source Data)  
หรือแหล่งข้อมูลความจริงเดียว (Single Source of Truth) คือ การสร้างแบบจำลอง
ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ทุกองค์ประกอบของข้อมูลถูกสร้าง 
หรือปรับปรุงเก็บไว้เพียงแหล่งเดียว การเชื ่อมโยงใด ๆ  ที ่เกี ่ยวกับข้อมูลเหล่านี้  
จะดำเนินการด้วยรูปแบบการอ้างอิงเท่านั ้น โดยที่ข้อมูลสามารถจัดเก็บในรูปแบบ
ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเป็นต้องบูรณาการระบบและข้อมูล โดยอาศัยข้อมูล  
ที่สามารถเข้าถึงร่วมกันได้และเป็นข้อมูลความจริงเดียว เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย  
Open Data ของรัฐบาลที่ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
และการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ซึ่งจะนำพาให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก้าวเข้าสู่
การให้บริการข้อมูลตามนโยบาย Open Data ในระดับประเทศและสากลได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5) การนำแนวคิดในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ลดการพิมพ์
เอกสารที่ต้องใช้ทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์อันก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงลดกระบวนการ
จัดเก็บเอกสารที่เกิดความยุ่งยากในการสืบค้นและใช้พ้ืนที่จัดเก็บสูง นำไปสู่การออกแบบ
กระบวนการและจัดทำระบบดิจ ิท ัลตั ้งแต่ต ้นจนจบกระบวนการ ซึ ่ง Paperless  
มีหลักการง่าย ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บใน
รูปแบบกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ Cloud Server การ
จัดเก็บใน Hard disk, Flash Drive หรือการส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ สลิปเงินเดือน ใบเสร็จค่าใช้จ่าย แบบประเมินการแนบไฟล์สำเนา
ให้กับผู้เกี่ยวข้องแทนการพิมพ์ก่อนการประชุม หรือกระบวนการประสานงานระหว่าง
แผนกด้วยระบบดิจิทัล 

6) Mobile Technology มีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์ดิจิทัลเคลื่อนที่  
ทั ้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรืออุปกรณ์แท็บแล็บ (Tablet) สามารถนำติดตัว 
ไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการพัฒนาเรื่องการส่งสัญญาณแบบไร้สาย  
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) หรือสัญญาณโทรศัพท์แบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งปัจจุบัน
ได้พัฒนาไปถึงยุค 5G ทำให้การใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลเป็นไปได้ง่าย 

นอกจากนี้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งาน
ข้ามระบบปฏิบัติการได้ ทั้งบน iOS และ Android รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเน้นระบบสัมผัส การค้นหาข้อมูล การแสดง
รูปภาพ เสียง และวิดีโอ สำหรับในธุรกิจที่มีการแข่งขัน หากผู ้บริหารองค์กร หรือ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) รับทราบข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งในและนอกองค์กรอย่างทันท่วงที โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พกติดตัวทุกวันอยู่แล้ว 
จะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเกิดความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง  
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7) Cloud Computing หรือระบบการประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลรูปแบบออนไลน์ 
คือ การให้บริการสำหร ับการใช้งาน/เช ่าระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System 
Resources) หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตามความ
ต ้องการในการใช ้งาน และสามารถใช ้งานข ้อม ูลบน Cloud จากสถานที ่ ใดก ็ได้   
โดยลดต้นทุนในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ขององค์กร และการบำรุงดูแล
รักษาระบบ (Maintenance) ของหน่วยงาน เพื ่อให้หน่วยงานสามารถมุ ่งเน้นไปที่
กระบวนการทำงานหลักขององค์กรได้ 

8) ข้อมูล คือ ทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร การรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
และกระจัดกระจายนั ้นยากที ่จะนำมาทำงานร่วมกันได้ โดยการจัดทำคลังข ้อมูล  
(Data Warehouse) และดาต้ามาร์ท (Data Mart) จะช่วยขจัดหรือทำให้ปัญหาดังกล่าว 
ลดน้อยลง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอิสระ มีระดับการวิเคราะห์ข้อมูล
ที ่แตกต่างกันได้ ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรที ่ขับเคลื ่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven 
Organization) ทั้งนี้ การ Transform องค์กรให้กลายเป็น Data-Driven Organization นั้น 
จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้งานข้อมูล (Data-Driven Culture) ให้แก่บุคลากรภายใน
องค์กรเห็นถึงความสำคัญกับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ด้วยการปลูกฝังหรือสร้างทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ 

9) รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นอย่างมาก ตั ้งแต่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนงานและโครงการ  
และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงโลกการค้าภายใต้ยุคดิจิทัล 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล ควบคุมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศจึงได้มุ่งให้
ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล อาทิ IoT, GIS, ERP เป็นต้น และส่วนประกอบ
หนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดัน คือ การใช้ Big Data เพื่อยกระดับการทำงาน 
ของกระทรวงสู่อนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการ  
Big Data เพื ่อทำหน้าที ่บูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลด้านการค้าที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภายใน 
และภายนอกกระทรวง 

10) การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละองค์กรจึงต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนและการวิเคราะห์ทั้งในด้านของ
การตลาด การผลิต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร สำหรับ
เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที ่นิยมในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ ได้นำมาใช้เพื ่อช่วยในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจสูงสุด คือ Data Science และ Artificial 
Intelligence 
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Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการ
ค้นหา หรือตอบคำถามในสิ ่งที่ต้องการ โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญในด้านที่ต้องการคำตอบ 
ช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล  

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความฉลาดเทียมที่พัฒนา
อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได้
โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์การประมวลผลให้เป็นไป  
ตามสถานการณ์ได้จากความสามารถของ AI เหล่านี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ภาคอุตสาหกรรมได้นำ AI มาใช้ในรูปแบบของหุ่นยนต์ เพ่ือช่วยในเรื่องของภาคการผลติ 
ภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ได้มีการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ และแนะนำการลงทุน
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้ง 2 อย่าง 
ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาช่วย 
ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

11) Blockchain เป ็นนว ัตกรรมเทคโนโลย ีใหม ่ท ี ่ค ิดค ้นข ึ ้นมาเพ ื ่อความปลอดภัย  
สำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ โดยมีแนวคิดว่าการสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน  
ทำให้บทบาทของตัวกลางหายไป จากนั ้นนำข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี ่ เหลี ่ยม 
โดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบห่วงโซ่ (Chain) 
ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูลอีก การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ 
ในการให้บริการภาครัฐร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Artificial Intelligence, Big Data, 
Cloud Computing การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าต้นแบบ 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรืออื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีความทันสมัย แก้ไขปัญหาการเรียกคืนสินค้ า  
ลดความเสี่ยงของการขยายตัวของปัญหา ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถ  
ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ และจัดการกับปัญหานั้นได้ทันท่วงที 
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3.3 ด้านบุคลากรของหน่วยงาน 

1) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัล 

2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย 

3) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง 
4) จัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและวางแผนงาน 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5) จ ัดจ ้างน ักเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและน ักว ิทยาการข ้อม ูล เพ ื ่อสน ับสน ุนภารกิจ 

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น การจ้างบุคลากรเฉพาะทางนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Science) แบบรวมศูนย์ ฯลฯ 

3.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน  

1) ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2) ทบทวนกฎระเบียบต ่าง ๆ ให ้สอดคล้องก ับบร ิบทการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิทั ล 

มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
3) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
4) สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
5) จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล  

และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
6) รับรองมาตรฐานด้านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปกป้องข้อมูล  

ส่วนบุคคล 
7) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรด้านดิจิทัลได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ “องค์กรอัจฉริยะ 
(Organization Intelligence)” โดยใช ้  AI Technology, Paperless, Robotic Process 
Automation, ERP, Digital Signature 

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  
ในด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล” โดยใช้ Advance data analytic, Big Data, Mobile 
Technology 
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3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ของประเทศ” โดยใช้ Data Warehouse, Single Data Source, APIs 
Gateway, Enterprise Content Management 

4) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรสู ่ “บุคลากรที่มีทักษะสูง 
พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน”  โดยใช้ e-Learning, Employee Self-
service, Knowledge Management, Expert Outsourcing 

5) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตสู่ “ศูนย์
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร ปลอดภัย และคุ้มค่า” โดยใช้ Hyperconverged 
Infrastructure (HCI), Software Defined Network (SDN), WAF, IPS, Cloud 
Computing, Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) 

6) การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล 
สู่ “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในยุค Disruption” โดยใช้ Data Standard, Data Governance, ISO/IEC 27701 
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4. แผนงาน/โครงการในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื ่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการและประชาชน 

1. สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) และปรับปรุงข้อมูล
ร ่ วมก ั นระหว ่ า งหน ่ วย งาน ภาย ในและภายนอก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. สร ้างความร ่วมม ือหน ่วยงานภายในและภายนอก  
ในการกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

จำนวนระบบงานท่ีมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

โครงการ 

- โครงการที่ 1.1  จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และดำเนินงานการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล 
- โครงการที่ 1.2  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exchange) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย ์
- โครงการที่ 1.3  การนำเทคโนโลยี Blockchain เพื่อคุม้ครอง ปกปอ้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
- โครงการที่ 1.4  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนยป์ฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC) กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
- โครงการที่ 1.5  พัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสนบัสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- โครงการที่ 1.6  พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระยุทธศาสตร์:  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหน่วยงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. ให ้บร ิการด ้านทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาแบบครบวงจร  

ทั้งในด้านข้อมูลและการทำธุรกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย 

2. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

3. ผู ้บร ิหารและเจ้าหน้าที ่สามารถใช้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมมากข้ึน 

2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้มีประสิทธภิาพ
และครอบคลุมมากข้ึน 

3. จัดหาผู ้เชี ่ยวชาญหรือที ่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล 
เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 

ระดับความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้บร ิการของกรมทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา 

โครงการ 

- โครงการที่ 2.1  บำรุงรักษาระบบตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) และเช่าโปรแกรมประมวลผลภาพ 
- โครงการที่ 2.2  บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมลูสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 
- โครงการที่ 2.3  บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 
- โครงการที่ 2.4  บำรุงรักษาระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมลูสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
- โครงการที่ 2.5  บำรุงรักษาการให้บริการข้อมลูด้านทรัพย์สินทางปญัญาแก่ประชาชนผ่านระบบตอบกลับอัตโนมตัิ (Chat Bot) 
- โครงการที่ 2.6  บำรุงรักษาระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชนด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
- โครงการที่ 2.7  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพยส์นิทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่างเตม็รปูแบบ 
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โครงการ 

- โครงการที่ 2.8  ระบบเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพยส์ินทางปัญญา (IP Mart) 
- โครงการที่ 2.๙  พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข้อมลูทรัพย์สินทางปญัญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
- โครงการที่ 2.10  บำรุงรักษาระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมลูตัวแทนดำเนินคดลีะเมิดเครื่องหมายการค้า 
- โครงการที่ 2.11  พัฒนาระบบ TM Advice 
- โครงการที่ 2.12  บำรุงรักษาระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 
- โครงการที่ 2.13  จัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining) 
- โครงการที่ 2.14  จัดทำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 
- โครงการที่ 2.15  พัฒนาระบบแสดงผลงานลิขสิทธ์ิ (Copyright Publish) 
- โครงการที่ 2.16  พัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธ์ิเพลงด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 
- โครงการที่ 2.17  พัฒนา/บำรุงรกัษาศูนย์ข้อมูลกรมทรัพยส์ินทางปัญญา (IP Data Center) 
- โครงการที่ 2.18  พัฒนา/ปรับปรงุระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 
- โครงการที ่2.19  บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมลูด้านทรัพยส์นิทางปัญญา 
- โครงการที่ 2.20  จัดหาและเช่าระบบ Automation Test Tool 
- โครงการที่ 2.21  เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/ Video Streaming) 
- โครงการที่ 2.22  พัฒนาระบบบริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
- โครงการที่ 2.23  เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) 
- โครงการที่ 2.24  พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคำแปลรายการสินค้าและบริการคำขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
- โครงการที่ 2.25  พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยจัดเก็บข้อมลูตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO 
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โครงการ 

- โครงการที่ 2.26  พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูด้านทรัพย์สินทางปญัญาเพื่อพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- โครงการที่ 2.27  พัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ 
- โครงการที่ 2.28  พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านคณุภาพการตรวจสอบและยกระดับการให้บริการประชาชน 
- โครงการที่ 2.29  จ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก 
- โครงการที่ 2.30  จ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 
- โครงการที่ 2.31  จ้างท่ีปรึกษาดา้นการควบคุมคณุภาพระบบงาน 
- โครงการที่ 2.32  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยดีิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 
- โครงการที่ 2.33  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยดีิจิทัลด้าน IT Helpdesk 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างย่ังยืน 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะด วก
ปลอดภัย โดยมีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

2. เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั ่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที ่เอื ้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

1. ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

2. จัดทำนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั ่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

3. จ ัดทำระบบร ักษาความม ั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. อัตราจำนวนผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ทำธุรกรรม
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชน 
ที่ทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ม ีนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำส ั ่ ง  มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

โครงการ 

- โครงการที่ 3.1  เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยั 
- โครงการที่ 3.2  บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- โครงการที่ 3.3  พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนบัสนุนงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 
- โครงการที่ 3.4  บำรุงรักษาศูนยส์ำรองข้อมูลกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
- โครงการที่ 3.5  จัดทำศูนย์ปฎิบตักิารเฝา้ระวังความปลอดภัยสารสนเทศ 
- โครงการที่ 3.6  จัดหาประกันภัยความเสีย่งภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลไ ด้ 
อย่างสะดวกง่ายดาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เผยแพร่สื ่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform 
ต่าง ๆ 

พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

1. จำนวนประชาชนที่กดติดตามหรือแชร์ข่าวสารของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มีระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา 
โครงการ 

- โครงการที่ 4.1  พัฒนา/ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมลูทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) 
- โครงการที่ 4.2  จัดทำ Virtual Event Platform  
- โครงการที่ 4.3  ปรับปรุงระบบการเรยีนรู้ทรัพยส์ินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสู่เทคโนโลยีใหม่เพ่ือวางแผนและเตรียมการสู่การเปลี่ยนผ่าน
ระบบคลาวด์ในอนาคต รวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี 

Hybrid เพื ่อเตรียมพร้อมเปลี ่ยนผ่านสู ่ระบบคลาวด์  
สาธารณะในอนาคต 

2. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับขนาดองค์กร 

2. สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 
3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
4. จัดหาผู ้เชี ่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจ ิทัล 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุน
ภารกิจงาน 

1. การปฏิบัติงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ความสำเร็จ 
ในการเข้าสู่การใช้ระบบคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

2. ผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 

3. ม ีการทดสอบการเจาะระบบและปิดช ่องการโจมตี  
อย่างรัดกุม 

4. ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบเครือข่ายของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

โครงการ 

- โครงการที่ 5.1  พัฒนาระบบเครอืข่ายและเครื่องมืออุปกรณ์รวมทัง้การบำรุงรักษาเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน 
- โครงการที่ 5.2  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 
- โครงการที่ 5.3  บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- โครงการที่ 5.4  จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
- โครงการที่ 5.5  จัดจา้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
1. บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร โดยให้
เป ็นองค ์ประกอบสำค ัญของการปฏ ิบ ัต ิ งานหรือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

2. พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อกระบวนงานต่าง ๆ 
เป็นประโยชน์ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจระหว่าง
ผู้ใช้งานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

3. พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูล
ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและควบคุมผู้รับจ้าง
ในการพัฒนาระบบ 

3. ส ่งเสร ิมการพัฒนาทักษะด ้านการว ิ เคราะห ์ข ั ้นสูง  
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และนำไปพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล 

1. มีสมรรถนะ (Competency) ด้านการใช้งานและการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. จำนวนนักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) ที่ได้รบั
การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. จำนวนผู้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล 

โครงการ 

- โครงการที่ 6.1  แผนพัฒนาบุคลากรและประเมินผลสมรรถนะ ตามที่ระบไุว้ในแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) 
- โครงการที่ 6.2  จัดอบรมให้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัลเฉพาะทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
- โครงการที่ 6.3  จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อการออกแบบการวจิยัและพัฒนา (Research and Development) 
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สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์และปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ปรับเปลีย่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 8.00 12.00 72.00 12.00 13.00 117.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ 
และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

84.60 93.75 153.75 93.75 65.75 491.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื ่อมั ่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการ
พาณิชย์อย่างยั่งยืน 

22.00 31.00 34.00 34.00 35.00 156.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล 

6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคง
และปลอดภัย 

32.20 19.00 20.00 19.00 11.00 101.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

0.00 6.30 10.30 9.30 9.30 35.20 

รวม 152.80 168.05 294.05 172.05 138.05 925.00 
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ตามแผนพ ัฒนาด ิจ ิท ัลเพ ื ่ อเศรษฐก ิจการพาณ ิชย ์ของกรม ทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา 
พ.ศ. 2566 – 2570 ท ี ่ ได ้วางไว ้  กำหนดให ้กรมทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา ควรม ีงบประมาณ 
ด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร เป ็นเง ินประมาณ 925,000,000 ล ้านบาท  
(เก้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยแยกเป็นงบประมาณรายปี  
ดังรูปที่ 3 และแยกตามยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามปีงบประมาณ 

 
รูปที่ 4 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
 

 

 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-1 
 

บทที่ 1  
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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1-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  

2) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลง  
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) พัฒนากฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป 

6) ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม
และสร้างวินัยทางการค้า 

7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย ์สิน  
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

8) ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการแบ่งส่วนงานภายในดังรูปที่ 1-1 และรายละเอียด
อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ดังนี้ 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่ 
และอำนาจดังต่อไปนี้ 

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร
ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่ 
และอำนาจดังต่อไปนี้ 

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

1) สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารงานทั ่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ  
และงานเลขานุการของกรม 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่  
และยานพาหนะของกรม 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดระบบงาน 
การเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของกรม 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข ่าวสารและผลการ
ปฏิบัติงานของกรม รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธ์ 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ การวางระบบ การนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรม 

▪ ดำเนินการอ่ืนใดที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในกรม 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย
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2) กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิ  
ของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วย
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี ่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  
และอาญางานคดีทรัพย์สินทางปัญญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่
แลอำนาจของกรม 

▪ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
จากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที ่และ
อำนาจของกรม 

▪ ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

▪ ดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ บริหารงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความลับ  
ทางการค้า 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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3) กองเครื่องหมายการค้า มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย
การค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด 

▪ ดำเน ินการเก ี ่ยวกับการบร ิหารจ ัดการและการเก็บร ักษาเอกสารหลักฐาน 
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื ่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ให้บริการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการ
ตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพ 
▪ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าเพื ่อให้บริการ 

แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4) กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ 
▪ ดำเนินการปกป้องและประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
▪ ดำเนินการตามระเบียบและประกาศที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ เสนอแนะและพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ ศึกษาและวิเคราะห์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี ่ยวกับการป้องปราม  

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้ง การออกใบรับแจ้ง และการบริหารงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5) กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ปฏิบัต ิหน้าที ่ของไทยในฐานะสมาชิกองค์การทรัพย์ส ินทางปัญญาโลกและ  
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการหลักของไทยกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

▪ ศึกษา วิจัย ติดตาม และวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการ  
ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามกรอบองค์การการค้าโลก องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 

▪ พิทักษ์ผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศและแก้ไข 
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 

▪ กำกับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และประเทศคู่ค้า
ตามกระบวนการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง  
สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐและเอกชน 
ในต่างประเทศเกี ่ยวกับระบบทรัพย์ส ินทางปัญญาของไทย และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ เกี่ยวกับระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย 

▪ ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดท่าที และประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี ่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง ในกรอบองค์การการค้าโลก 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และองค์การระหว่างประเทศอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
โดยเป็นหน่วยงานหลักของไทยในการให้ข ้อมูล กำหนดท่าทีและดำเนินการ 
ตามความตกลงระหว่างประเทศหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพื ่อพิทักษ์
ผลประโยชน์ของประเทศในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี 
และภูมิภาค 

▪ ดำเนินการเพื ่อให้ไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ 

▪ เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที กลยุทธ์และนโยบาย พิจารณาจัดทำ และดำเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของไทย 

▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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6) กองลิขสิทธิ์ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ บริหารงานตามกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับแจ้ง

ข้อมูล 
▪ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ 
▪ พัฒนามาตรฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่ เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7) กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจัดทำรายงานผล  
เพ ื ่อเผยแพร ่สำหร ับใช ้ เป ็นแนวทางในการสร ้างสรรค ์ผล ิตภ ัณฑ์ บร ิการ  
หรือกระบวนการใหม ่

▪ ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 
▪ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำสื่อให้ความรู้ 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบที่เหมาะสม 
▪ ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื ่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงการเสริมสร้างความรู้  
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 

▪ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัย องค์กรวิจัยและพัฒนา และองค์กรนวัตกรรม 

▪ ให ้คำปร ึกษาแนะนำเก ี ่ยวก ับการปกป ้องค ุ ้มครองทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา  
รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพยส์ิน 
ทางปัญญาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

▪ ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์และเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
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▪ จัดให้มีฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล
ให้บริการแก่ผู้ตรวจสอบ เจ้าของสิทธิ นักวิจัย นักประดิษฐ์ และประชาชน เพื่อรองรับ
การวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ 

▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8) กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ส่งเสริมให้มีการขอรับความคุ ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองสิ ่งบ่งชี้  
ทางภูมิศาสตร์ 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการขึ ้นทะเบียนสิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

▪ ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราสัญลักษณ์สิ ่งบ่งชี้  
ทางภูมิศาสตร์ไทย 

▪ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ 
▪ ศึกษา ว ิเคราะห์ และพัฒนาระบบการขึ ้นทะเบียนสิ ่งบ ่งช ี ้ท างภ ูม ิศาสตร์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
▪ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการ  

แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

9) กองสิทธิบัตร มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
กฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมายทรัพย์สิน  
ทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเน ินการเก ี ่ยวกับการบร ิหารจ ัดการและการเก็บร ักษาเอกสารหลักฐาน 
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวม และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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▪ ให้บริการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการ
ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวมแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบผังภูมิ  
ของวงจรรวมให้มีประสิทธิภาพ 

▪ พัฒนาระบบการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบสิทธิบัตรเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานสากล 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารจัดการการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ระหว่างประเทศ 

▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

10) กองสิทธิบัตรออกแบบ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บร ักษาเอกสารหลักฐาน  
ทางทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

▪ ให้บริการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการ
ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
▪ ศึกษาระบบความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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11) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

▪ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบาย 
ของกระทรวง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน 

▪ จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 

▪ กำหนดมาตรฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ และครุภ ัณฑ์อื ่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

▪ กำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของกรม 
▪ บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
▪ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย และซ่อมบำรุง 

รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการของกรม เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

▪ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

ในสังกัด 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

     



  

 

 

 

  

 

 

บทที่ 2 

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-1 
 

บทที่ 2  
โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

รูปที่ 2-1 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบาย 
ของกระทรวง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน 

2) จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 

3) กำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

4) กำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของกรม 

5) บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

6) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย และซ่อมบำรุง 
รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการของกรม เพ่ือเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง  
และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

7) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

8) สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสังกัด 

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีโครงสร้างการแบ่งส ่วนงานภายใน ดังร ูปที ่ 2-1 แบ่งเป็น 4 กลุ ่มงาน ได้แก่  
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 2) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3) กลุ่มระบบงานข้อมูลสารสนเทศ  
4) กลุ่มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-3 
 

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

▪ ดําเนินงานด้านสารบรรณ และบริหารงานทั่วไป 
▪ ดําเนินงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีและพัสดุ 
▪ ดําเนินงานด้านการจัดทําข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 
▪ จัดทําแผน ผลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
▪ ดําเนินงานด้านการจัดทํา และรายงานผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การควบคุม

ภายในและต้นทุนผลผลิต 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

▪ บริหารจ ัดการ วางแผน และควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม 

▪ บริหารและบํารุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่าง ๆ 
▪ ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา รวมถึงการสํารองและกู ้คืนข้อมูลระบบงาน 

และฐานข้อมูลทุกระบบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กํากับ ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สารสนเทศพ้ืนฐาน 
▪ บริหารจัดการให้บริการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้าน

ของกรม 
▪ ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการด้านความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ  

และจัดทําแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนา
เทคนิคและวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

▪ บริหารจัดการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 
▪ ให้บริการ แนะนํา ปรึกษา ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู ้ใช้งาน 

ทั้งภายในและภายนอกกรม 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2-4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

3) กลุ่มระบบงานข้อมูลสารสนเทศ  

▪ ศึกษา ออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการ
ของกรม (DOC) รวมทั้งเว็บไซต์ของกรมให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 

▪ ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้รองรับ 
Big Data ในหลากหลายมิติ เพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย 
ของผู้บริหาร 

▪ ศึกษา ออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรม  
ให้สามารถแลกเปลี ่ยนข้อมูล และบริการข้อมูลด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ได้ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

▪ ให้บริการ แนะนํา ปรึกษา ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน  
ทั้งภายในและภายนอกกรม 

▪ ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็น
ปัจจุบัน 

▪ ประมวลผลและจัดทําข้อมูลสถิติต่าง ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
▪ บริหารจัดการระบบงาน Back Office ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และประสาน 

การเชื่อมโยงกับระบบ Back Office ของกระทรวงพาณิชย์ 
▪ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4) กลุ่มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

▪ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจการพาณิชย์  
และแนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของกระทรวง 

▪ ศึกษาวิเคราะห์ และบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรม 

▪ กําหนดนโยบาย การบริหารความเสี ่ยง และระบบควบคุมความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

▪ ศึกษา ว ิ เคราะห ์ จ ัดท ํา และด ําเน ินการเก ี ่ยวก ับมาตรฐานด ้านข ้อมูล  
ความปลอดภัยและเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

▪ ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-5 
 

▪ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
ของกรม 

▪ ทําหน ้าท ี ่ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

▪ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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บทที่ 3  
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา 

3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

เนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต การปฏิบัติงานและการ
ขับเคลื ่อนธุรกิจ หากมีเหตุขัดข้องหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ ้น จะส่งผลต่อการดำเนินงาน  
ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมั่นต่อองค์กรโดยรวมได้ จึงต้องมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ดี โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แต่งตั ้งผู ้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระด ับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO) ท ี ่ม ีบทบาทสำคัญ 
ในการบริหารจัดการ ส่งเสริม ผลักดันและดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ  
และการทำงานภาครัฐของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริการ ปรับปรุงรูปแบบ และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนถ่ายทอดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื ่อให้มั ่นใจได้ว ่าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ตามที ่กำหนดไว้ มีการใช้ทรัพยากร 
อย่างเหมาะสม บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลในระดับที ่ดี อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรพิจารณา ทบทวนและนำกรอบ 
การควบคุมและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระเบียบวิธีการในรูปแบบ COBIT (Control Objective on Information) 
ระเบียบวิธีการในรูปแบบ ITIL (Information Technology Library) เป็นต้น เพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

3.2 ด้านบุคลากร 

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบุคลากรภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า  มีจำนวน
บุคลากรทั ้งหมด 724 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2) พนักงานราชการ  
3) ลูกจ้างประจำ และ 4) ลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวน 23 คน บุคลากรหลัก จำนวน 701 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1 จำนวนบุคลากร 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา แยกตามประเภท และตารางที่ 3-2 จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง
และหน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตารางที่ 3-1  จำนวนบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา แยกตามประเภท 

ลำดับ ประเภท จำนวน 
1 ข้าราชการ 350 

2 พนักงานราชการ 169 

3 ลูกจ้างประจำ 19 
4 ลูกจ้างเหมาบริการ 186 

 รวม 724 
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ตารางที่ 3-2  จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่งและหน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ลำดับ หน่วยงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้าง 

เหมาบริการ 
ข้าราชการ 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้าง 

เหมาบริการ 
1 ผู้บริหาร 4 - - - - - - - 4 
2 กลุ่มงานขึ้นตรงต่ออธิบด ี 7 2 - 1 - - - - 10 
3 สำนักงานเลขานุการกรม 27 19 9 41 - - - - 96 
4 กองสิทธิบัตร 122 24 - 54 - - - - 200 
5 กองสิิทธิบัตรออกแบบ ๒๕ ๗ 2 23 - - - - 57 
6 กองกฎหมาย 31 20 - 6 - - - - 57 
7 กองเครื่องหมายการค้า 61 45 5 29 - - - - 140 
8 กองป้องปรามการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา ๑๖ 11 - 1 - - - - 28 
9 กองลิขสิทธิ ์ 10 15 2 2 - - - - 29 

10 กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพยส์ินทางปัญญา 10 10 0 17 - - - - 37 
11 กองพัฒนาความร่วมมือทรัพยส์ินทางปัญญา 12 3 1 5 - - - - 21 
12 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร* - - - - 12 7 - 4 23 
13 กองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์ 13 6 - 3 - - - - 22 

รวม 338 162 19 182 12 7 0 4 724 

หมายเหตุ:  *จำนวนบุคลากรตามโครงสร้าง
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3-4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

3.3 ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

จากการสำรวจจำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า มีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั ้งสิ ้น 1,017 เครื ่อง เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั ้งโต๊ะ (Desktop Computer)  
จำนวน 981 เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 36 เครื่อง เครื่อง Tablet จำนวน 22 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) จำนวน 246 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 122 เครื่อง 
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่จัดซื้อ และวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สำหรับรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สรุปได้ดังตารางที่ 3-3 
และ ตารางที่ 3-4 โดยมีรายละเอียดอายุและการทดแทนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังตารางที่ 3-5 
และรายละเอียดอายุและการทดแทนอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที ่ 3-6  
และตารางที่ 3-7  
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ตารางที่ 3-3  แบบสำรวจความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ลำดับ หน่วยงาน 
จำนวน 
เครื่อง  
PC 

จำนวน
เครื่อง 
VDI 

จำนวน 
เครื่อง 

Notebook 

จำนวน 
เครื่อง  
Tablet 

จำนวน 
เครื่อง 

Printer 
Laser 

จำนวน
เครื่อง 

Printer 
Inkjet 

จำนวน
เครื่อง 

Scanner 

จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน 
(PC, 

Notebook)/ 
บุคลากร 

1 สำนักอธิบดี 15 1 - 4 7 - - 14 1.60 
2 สำนักงานเลขานุการกรม 94 25 3 2 29 - 15 96 1.27 
3 กองสิทธิบัตร 49 172 - 2 42 - 41 200 1.15 
4 กองสิิทธิบัตรออกแบบ 59 - - 1 20 - 14 57 1.07 
5 กองกฎหมาย 68 - 3 2 20 - 6 57 1.25 
6 กองเคร่ืองหมายการค้า 66 172 - 1 70 - 20 140 1.74 
7 กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4 24 1 1 7 - 2 28 1.07 
8 กองลิขสิทธิ์ 9 25 1 2 17 - 11 29 1.25 
9 กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สนิทางปญัญา 10 29 4 2 11 2 4 37 1.23 

10 กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สนิทางปัญญา 7 20 1 1 8 - 1 21 1.40 
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 84 25 22 3 10 - 4 23 5.70 
12 กองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ 22 1 1 1 3 - 4 22 1.09 
 รวม 487 494 36 22 244 2 122 724 1.45 
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ตารางที่ 3-4  แบบสำรวจความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งตามผู้ใช้งาน 

ลำดับ ผู้ใช้งาน 
จำนวน 

เครื่อง PC 
จำนวน 

เครื่อง VDI 
รวม 

1 สำหรับงานบริการประชาชน 75 25 100 
2 สำหรับเจ้าหนา้ที ่ 412 469 881 

 

ตารางที่ 3-5  แบบสำรวจอายุและการทดแทนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ ยี่ห้อ/รุ่น เครื่อง PC Specification จำนวน 
ปี พ.ศ. 

ที่รับมอบ 
1 Lenovo ThinkCentre M70s เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 
92 27 ม.ค. 64 

2 HP EliteDesk 705 G5 เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ 
และโปรแกรมสำนักงาน 

88 16 พ.ย. 63 

3 HP All in One ProOne 400 
G4 

ProOne 400 G4 Business 
PC & Exslim DVD RW 8X LG 

4 14 มิ.ย. 62 

4 Lenovo V530 Intel Core I7-8700 5 18 ก.ย. 62 

5 Dell OptipIex 3060 SFF XCTO เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 22 3 ก.ย. 62 

6 Lenovo S510 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 30 มี.ค. 60 

7 LENOVO ThinkCentre E73 เครื่องคอมพิวเตอร์ 12 25 มี.ค. 59 

8 LENOVO ThinkCentre E73 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 22 ก.ค. 59 

9 HP ProDesk 400 G3 MT เครื่องคอมพิวเตอร์ 84 23 พ.ย. 59 

10 HP ProDesk 400 G3 MT เครื่องคอมพิวเตอร์ 38 14 มิ.ย. 60 

11 HP ProDesk 400 G2 MT เครื่องคอมพิวเตอร์ 24 14 พ.ย. 57 

12 HP ProDesk 400 G2 MT เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 25 ธ.ค. 57 

 รวม 390  
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ตารางที่ 3-6  สำรวจอายุและการทดแทนอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องสแกนเนอร์) 

ลำดับ ยี่ห้อ/รุ่น ประเภท Specification จำนวน 
ปี พ.ศ. 

ที่รับมอบ 

1  Fujitsu FI-7260 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 1 7 ต.ค. 63 

2  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 25 มิ.ย. 63 

3  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 6 12 มี.ค. 63 

4  Fujitsu Flatbed FI-7240 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 14 มิ.ย. 62 

5  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 14 มิ.ย. 62 

6  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 7 1 ต.ค. 62 

7  Fujitsu FI-7260 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 4 ธ.ค. 60 

8  FUJITSU Scan Snap IX500 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 4 30 มี.ค. 60 

9  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 15 28 เม.ย. 60 

10  FUJITSU SP-1125 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 22 ก.ค. 59 

11  FUJITSU SP-1125 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 4 25 มี.ค. 59 

12  N/A เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 4 15 ต.ค. 56 

13  Fujitsu FI-7160 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 16 ก.ค. 57 

14  Fujitsu iX500 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 5 17 ก.ย. 58 

15  Fujitsu Fi-5015c เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 3 17 ก.ย. 58 

16  
Fujitsu fi-6130Z /fi-6110 
/ fi-5015C 

เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 16 26 พ.ย. 55 

17  Fujitsu fi-6130Z เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 12 29 ก.พ. 55 

18  Fujitsu fi-6130 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 9 10 พ.ค. 54 

19  Fujitsu fi-520C เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 1 17 เมย.51 

20  Fujitsu Fi-5120c เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 1 16 พ.ค. 50 

21  HP 7650C เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 1 2549 

22  Fujitsu Fi-5015c เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 1 2547 

23  Fujitsu fi-6130 เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 2 2553 

24  Fujitsu เครื่องสแกนเนอร ์ N/A 12 - 

 รวม 116  
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ตารางที่ 3-7  สำรวจอายุและการทดแทนอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องพิมพ์) 

ลำดับ ยี่ห้อ/รุ่น ประเภท Specification จำนวน 
ปี พ.ศ. 

ที่รับมอบ 

1  HP Enterprise M552dn เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ส ี 2 9 มี.ค. 64 

2  Fuji Xerox CP315dw เครื่องพิมพ์ เลเซอร ์ 1 22 ก.ค. 63 

3  HP Enterprise 500 M552dn เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ส ี 2 14 มิ.ย. 62 

4  HP Deskjet Ink Advantage 
3777 All in One 

เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท 2 18 ก.ย. 62 

5  HP ColorLaserJet M750dn เครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์สี  
แบบ Network 

1 1 ต.ค.61 

6  HP ColorLaserJet M552dn เครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์สี  
แบบ Network 

2 4 ธ.ค.60 

7  HP ColorLaserJet CP5225 เครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์สี  
แบบ Network 

1 22 ก.ค. 59 

8  HP LaserJetPro M402dn เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ขาวดำ 
แบบ Network 

2 22 ก.ค. 59 

9  HP LaserJet M401dn เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ 130 5 มิ.ย. 56 

10  HP LaserJet Pro P1102 เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ 1 6 พ.ค. 58 

11  SAMSUNG ML-3710ND เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ 24 26 พ.ย. 55 

12  SAMSUNG CLP-620ND เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ส ี 4 26 พ.ย. 55 

13  SAMSUNG ML-3710ND เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ 19 29 ก.พ. 55 

14  HP LaserJet P2055dn เครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์สี  
แบบ Network 

17 10 พ.ค. 54 

15  FUJI XEROX Phaser 3428DN เครื่องพิมพ์ เลเซอร ์ 1 7 ม.ค. 52 

16  BROTHER HL-5250DN เครื่องพิมพ์ เลเซอร ์ 3 30 ธ.ค. 48 

17  Lexmark Optra M410 เครื่องพิมพ์ เลเซอร ์ 4 - 

18  N/A เครื่องพิมพ์ N/A 16 - 

 รวม 232  
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จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากรในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 เครื ่อง  
และเม่ือพิจารณาจากการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนมีการ
ใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี (อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ฉบ ับเด ือนพฤษภาคม พ .ศ . 2563) ซ ึ ่ งอาจส ่งผลกระทบต่อการปฏ ิบ ัต ิ งาน  
ความเสื ่อมสภาพของครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในเครื ่องคอมพิวเตอร์  
ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
ในแต่ละภารกิจของหน่วยงาน และกำหนดการจัดหาทดแทนเครื ่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคคล  
ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้  

3.4 ด้านระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานในแต่ละด้านภารกิจ สำหรับระบบงานสนับสนุน  
การปฏ ิบ ัต ิงานท ั ่ว ไป ม ีการจ ัดหาระบบหร ือพ ัฒนาระบบให ้รองร ับกระบวนการทำงาน  
มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อปรับปรุง
ระบบเพิ่มเติมหรือจัดหาระบบงานเพิ่มเติม เพื่อให้ตอบสนองกับภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำหรับระบบงานสารสนเทศปัจจุบันมีจำนวน 3๔ ระบบ รายละเอียด 
แสดงดังตารางที่ 3-8  
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ตารางที่ 3-8  รายละเอียดระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน 

ลำดับ ชื่อระบบ คำอธิบายระบบ หน่วยงานที่ใช้ 
ปี พ.ศ.  

ที่เร่ิมใช้งาน 
โปรแกรม/ 

ภาษาท่ีใช้พัฒนา 
ระบบปฏิบัติการ 

ระบบริหารจัดการ
ข้อมูล 

พัฒนาโดย 

1  ระบบเครื่องหมายการค้า (e-Trademark) ระบบงานหลักของกรม สำหรับบรกิารประชาชนในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / 
รับคำขอเครื่องหมายการค้าระหวา่งประเทศ (Madrid) 

คม. 2535 Java Oracle Solaris Oracle - 

2  ระบบสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร (e-Patent) ระบบงานหลักของกรม สำหรับบรกิารประชาชน 
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร /การจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

สบ. - ASP.Net WS MS-SQL - 

3  ระบบสิทธิบตัรออกแบบ (e-Design) ระบบงานหลักของกรม สำหรับบรกิารประชาชนและบริหาร
จัดการและรวบรวมข้อมลูสิทธิบัตรการออกแบบ  

สอ. - ASP.Net WS MS-SQL - 

4  ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Copyright) ระบบงานหลักของกรม สำหรับบรกิารประชาชนในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ  

ลส. 2561 PHP WS  - 

5  ระบบฐานข้อมลูสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) บริหารจดัการและรวบรวมข้อมลูสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สช. - ASP.Net WS MS-SQL - 
6  ระบบการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Filing) 
ให้บริการรับจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปญัญา 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
- e-Trademark 
- e-Patent 
- e-Design 
- e-Copyright 

คม./สบ./สอ./ลส. 2559 Java RedHat Linux MS-SQL - 

7  ระบบแปลงเอกสาร IP ให้อยู่ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OCR) ระบบจัดเก็บเอกสาร คม./สบ./สอ./ลส. - - - - - 
8  ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการปราบปรามการละเมิดทรัพยส์ิน 

ทางปัญญา 
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศาล ตำรวจ และกรมในการใช้
ข้อมูลร่วมกัน 

ปป. - - - - - 

9  ระบบหลักประกันธรุกิจ (Secure Transaction) ระบบแลกเปลีย่นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพื่อใช้เป็นหลักประกนัตาม พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ 

คม./สบ./สอ./ลส. - - - - - 

10  เว็บไซต์กรมทรัพยส์ินทางปัญญา (ipthailand.go.th) เผยแพร่ข่าวสารการประชาสมัพันธ์ และบริการของกรม ทุุกหน่วยงาน - PHP CentOS MariaDB - 
11  ระบบเรียนทางไกลทรัพยส์ินทางปัญญา (e-Learning) การเรยีนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปญัญา ทุกหน่วยงาน - PHP CentOS MariaDB - 
12  ระบบตลาดกลางกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(thaiipmart.com) 
เป็นศูนย์กลางการซื้อขายทรัพยส์นิทางปัญญา สพ. 2556 PHP CentOS MariaDB - 
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ลำดับ ชื่อระบบ คำอธิบายระบบ หน่วยงานที่ใช้ 
ปี พ.ศ.  

ที่เร่ิมใช้งาน 
โปรแกรม/ 

ภาษาท่ีใช้พัฒนา 
ระบบปฏิบัติการ 

ระบบริหารจัดการ
ข้อมูล 

พัฒนาโดย 

13  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) บริหารจดัการข้อมลูภายในกรม เช่น 
- งานงบประมาณ 
- งานพัสด ุ
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- ระบบการลงเวลาปฏิบตัิงาน 

ทุกหน่วยงาน - - CryptBot Hi-
Secure e-Office 
- ASP.Net 

WS2008STD MSSQL2008 Max Savings 
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

14  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) / 
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ์

บริหารจดัการงานสารบรรณและธรุการ เช่น 
- สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
- ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
- กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  
- หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  
- จองห้องประชุม 

- - ASP.Net WS2012R2STD MSSQL2012 Excelink 

15  ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (DPIS) บริหารจดัการข้อมลูทรัพยากรบุคคลของกรม โดยประยุกต์ใช้
ระบบงานของสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 

สล. - PHP WS2012R2STD ORACLE12C / 
MYSQL 

สำนักงาน ก.พ. 

16  เว็บเมล์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Webmail) ระบบบริการ mail ภาครัฐ @mail.go.th ทุกหน่วยงาน - - - - DGA 
17  ระบบบรหิารจดัการงบประมาณ (BIS) สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณของกรม สล. - ASP.Net WS2012R2STD - - 
18  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้บริการสืบค้นข้อมูลความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา และวารสารต่าง ๆ 
สพ. - - BookDose 

- PHP 
CentOS MariaDB BookDose 

19  ระบบบริการข้อมลูทางโทรศัพท์ (Call Center 1368) ให้บริการตดิต่อสื่อสารกับประชาชน สล. - - - - - 
20  ระบบข้อมลูการจดัเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ให้บริการประชาชน - - - - - - 
21  ระบบค้นหาข้อมลูตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ ์ ให้บริการประชาชน - - - - - - 
22  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

ภายในห้อง Data Center 
ระบบรักษาความปลอดภัย สล. - - - - - 

23  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่ท้ังหมด 
ภายในกรม 

ระบบรักษาความปลอดภัย ศท. - XProtect - - - 
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ลำดับ ชื่อระบบ คำอธิบายระบบ หน่วยงานที่ใช้ 
ปี พ.ศ.  

ที่เร่ิมใช้งาน 
โปรแกรม/ 

ภาษาท่ีใช้พัฒนา 
ระบบปฏิบัติการ 

ระบบริหารจัดการ
ข้อมูล 

พัฒนาโดย 

24  ระบบบรหิารงาน IT Support และรายการครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT ศท. - - - - - 

25  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ช้ัน 2-3 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ศท. - - - - - 
26  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าพื้นที่ช้ัน 14 ระบบบันทึกการเข้า-ออก ห้องผู้บริหาร ศท. - - - - - 
27  ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ระบบบันทึกเข้า-ออก ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ศท. - Nitgen - - - 

28  ระบบ Network Monitoring (PRTG) ระบบบริหิารจดัการระบบเครือข่าย ศท. - PRTG - - - 
29  ระบบป้องกันไวรสั (ANTIVIRUS) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรสัเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย ศท. - ESET - - - 
30  ระบบจัดเก็บไฟล์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสำคญั ศท. - FreeNAS - - - 

31  ระบบจัดเก็บ Source Code (GIT Repository) ระบบจัดเก็บข้อมูลสำคญั Source Code ศท. - GitLab CentOS - - 
32  ระบบ AD/DNS - ศท. - Microsoft AD - - - 
33  ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน  

(VDI Virtualization Server and Desktop 
Infrastructure) 

- ศท. 2559 Vmware Vshpere 
Vmware Horizon 

- - - 

34  ระบบงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(WIPO-PUBLISH/ ECAP/ EEFS ) 

- ศท. - - - - - 

 
หมายเหตุ:  ระบบงานหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3.5 ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร  

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต 
ร่วมกับบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรูปแบบของระบบเครือข่ายที่มีการใช้งาน 
ในหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบ Fiber Optic ระบบเครือข่ายแบบ Lease Line 
ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว SSL Virtual Private Network ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WI-FI)  
และระบบเครือข่าย GIN 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณไร้สาย (WI-FI) ค่อนข้างช้าและไม่ค่อยเสถียร ทำให้ประสบปัญหาไม่สามารถ
เชื ่อมต่อได้บ่อยครั ้งระหว่างการประชุมออนไลน์ และในกรณีที ่ต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่  
หรือปฏิบัติงานจากบ้าน ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์หรือเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประกอบกับ
การใช้งานระบบ VDI และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) ทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการทำงานนอกสถานที่ ดังนั ้น จึงควรพิจารณาทดแทนอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
แบบ Notebook โดยพิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานนอกสถานที่  นอกจากนี้พบว่า 
อุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน โดยเฉพาะในส่วน
ของสายสัญญาณมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ทำให้สัญญาณขาดประสิทธิภาพได้ สรุปรายการอุปกรณ์เครือข่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ดังตารางที่ 3-9 
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ตารางที่ 3-9  รายการอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

ลำดับ ชื่ออุปกรณ์/ยี่ห้อ จำนวน หน้าท่ี 

1  Fortinet 2 Firewall Internet, Datacenter, VPN 

2  Server ยี่ห้อ Lenovo 2 เป็นอุปกรณ์ ESXi Host Server สำหรับ DR-Site 
เพื่อใช้เป็น Hypervisor ในการสำรองข้อมูล  
จาก DC ในรูปแบบ VM 

3  Server ยี่ห้อ Lenovo 2 เป็นอุปกรณ์ ESXi Host Server สำหรับ DR-Site 
เพื่อใช้เป็น Hypervisor ในการสำรองข้อมูล  
จาก DC ในรูปแบบ VM 

4  Server ยี่ห้อ Huawei 4 เป็นอุปกรณ์ ESXi Host Server เพื่อใช้เป็น 
Hypervisor ในการจดัสรร VM ของระบบงานต่า่ง ๆ  
เช่น ระบบลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 

5  Server ยี่ห้อ SUN 3 ระบบงานเครื่องหมายการค้า 

6  Server ยี่ห้อ SUN 1 ระบบงานเครื่องหมายการค้า 

7  Server ยี่ห้อ HP 1 - 

8  Server ยี่ห้อ Lenovo 1 - 

9  Server ยี่ห้อ Lenovo 1 ระบบงาน GI Longdo Map 

10  Server ยี่ห้อ DELL 1 ระบบงาน Datawarehouse Vmware 

11  Server ยี่ห้อ DELL 1 ระบบงาน Datawarehouse NAS 

12  Server ยี่ห้อ Cisco 12 ระบบ VDI 

13  Server ยี่ห้อ Huawei 1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

14  Server ยี่ห้อ Huawei 1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

15  Server ยี่ห้อ SUN 7 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

16  Server ยี่ห้อ Cisco 1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

17  Server ยี่ห้อ Lenovo 2 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

18  Server ยี่ห้อ Lenovo 1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  

19  Server ยี่ห้อ Lenovo  1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN)  
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3.6 ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐบาลไทยยังได้มีการจัดทำร่างกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อรองรับการพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สรุปสาระสำคัญของกฎหมายประกอบด้วย 

1) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
4) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
5) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
6) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

7) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

8) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

จากกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง
ข้างต้น สามารถสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย เพื ่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจ ิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 ได้ ดังนี้ 

▪ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 เป็นประกาศ 
ที ่ว ่าด้วยเรื ่องของการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นการประชุมโดยชอบ 
ด ้วยกฎหมาย โดยกำหนดให ้การประช ุมไม ่จำเป ็นต ้องอย ู ่สถานท ี ่ เด ียวกัน  
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีการบันทึกข้อมูลภาพ เสียง การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการ
ทางกฎหมายได้ (เว ้นการประชุมลับ) และให้ดำเนินการตามมาตรฐานการรักษา  
ความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ ่านสื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ท ี ่กระทรวงดิจ ิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในการกำหนดสิทธิ 
การเข้าถึง การรักษาความลับ  

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี ่ยวกับ  
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์  
หรือเป ิดเผยข้อมูลโดยมิชอบหรือโดยไม่ได ้ร ับความยินยอมจากเจ ้าของข้อมูล  
เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ
กระทำผิดต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  
ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเด ือดร ้อนรำคาญหรือความเส ียหาย  
ให้แก่เจ้าของข้อมูล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม  
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โดยง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
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▪ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษา
ความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื ่อให้สามารถป้องกัน หรือร ับมือกับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร ์ได ้อย ่างท ันท ่วงท ี สมควรกำหนดลักษณะของภารกิจหร ือบร ิการ  
ที ่มีความสำคัญเป็นโครงสร้างพื ้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั ้งหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร ์  ม ิ ให ้ เก ิดผลกระทบต ่อความม ั ่นคงในด ้านต ่าง ๆ ตลอดจนกำหนด  
ให ้ม ีแผนปฏิบ ัต ิการและมาตรการด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

▪ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.  2562  
เป็นกฎหมายในการขับเคลื ่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื ่อยกระดับการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล 

▪ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  
พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายซึ ่งจำกัดความเกี ่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
เพื ่อให ้กฎหมายว ่าด ้วยธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ์เป ็นไปตามมาตรฐานสากล  
ซ ึ ่ ง ในภายหล ั งได ้ม ีการประกาศเผยแพร ่  พระราชบ ัญญ ัต ิ ว ่ าด ้ วยธ ุ รกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงบทบัญญัติให้รองรับในเรื่อง 
ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ได ้เช ่นเด ียวกับลายมือช ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ รวมถึงบ ัญญัต ิท ี ่กำหนดให้สามารถ  
นำเอกสารซึ ่งเป็นสิ ่งพิมพ์ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็น
พยานหล ักฐานในศาลได ้  ต ่อมาในป ี  พ .ศ . 2562 ได ้ม ีการประกาศเผยแพร่  
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุง
กลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประกาศ
เผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ปรับปรุงบทบัญญัติและเพิ่มการจำกัดความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และบทนิยามคำว่า“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และคำว่า “ระบบการพิส ูจน์  
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เนื่องจากการยืนยันตัวตนของบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญ  
ในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที ่ผ ่านมาผู ้ท ี ่ประสงค์จะขอรับบร ิการ  
จากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการ
แสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ 
และผู้ให้บริการ สมควรกำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบ  
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
บริการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ระบบดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย 
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▪ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกจัดทำขึ้น  
เพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในด้านดิจิทัล 
ของประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
โดยรวม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว 

▪ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการกำหนดบทลงโทษผู ้กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ซึ่งในภายหลังได้มีการประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม 
รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายกลางที ่จะกำหนดขั ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ือรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว 
เพื ่อให้ข้อมูลที ่ช ัดเจนเกี ่ยวกับการขออนุญาตซึ ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก  
แก่ประชาชน  

ทั ้งนี ้ เพื ่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถปฏิบัต ิตามกฎหมาย มีความน่าเชื ่อถือ  
และลดความเสี ่ยงในด้านต่าง ๆ ที ่จะเกิดขึ ้น พร้อมทั ้งยกระดับมาตรฐานความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทั้งเชิงรับและเชิงรุก ประกอบกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแนวคิดในการดำเนินงาน 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน จึงควรทบทวนมาตรฐานด้านความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ดังนี้ 

▪ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบจัดการความม ั ่นคงปลอดภ ัยสารสนเทศ 
(Information Security Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานที ่ใช้ประเมิน
ความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษา ความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย  
โดยระบุแนวทางการจัดการเพื่อช่วยเก็บรักษาข้อมูลทั ้งข้อมูลที ่เป็นแบบดิจิทัล  
และเอกสาร เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
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3.7 ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 

สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
มีทั ้งเช ื ่อมโยงในรูปแบบดิจ ิท ัล เช ่น กรมการปกครอง (ข้อมูลส่วนบุคคคล) กรมบัญชีกลาง  
(ระบบ e-Payment ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูลนิติบุคคล) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) และได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล สำนักงานอัยการ 
เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พบว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา มีข้อมูลจำนวนมาก 
แต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงที่ดี และมีมาตรฐานในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างกัน ดังนั ้น จึงต้องการให้มีการเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน  
เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแนวทางในการโอนย้ายข้อมูล  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แต่ละหน่วยงาน เนื่องจากมีข้อมูลที่แตกต่างกัน 

3.8 ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีเป้าหมายและทิศทาง 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์  

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565 

2) ยุทธศาสตร์ 

▪ ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็ว
และเป็นมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์:  

- เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

- เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

กลยุทธ์:  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้งข้อมูลทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

- พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสากลและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  
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- สนับสนุนการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- รณรงค์และปลูกฝังการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

▪ ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

เป้าประสงค:์ 

- คนไทยมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 

- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์:  

- สร้างความรู้ความข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญในทรัพย์สินทางปัญญา 

- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับมาตรฐานสินค้และบริการ โดยการ
นำผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดและภูมิปัญญา /ทรัพย์สินทางปัญญา 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

3.9 ด้านบริการภาครัฐ (Public Services) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้บริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดหาระบบดิจิทัลสำหรับให้บริการ
ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑4 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบเครื่องหมายการค้า (e-Trademark) 
- บริการตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าสำหรับประชาชน 

2) ระบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) 
3) ระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Design) 
4) ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Copyright) 

- บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
- บริการรับแจ้งการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์คนพิการ 
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5) ระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
6) ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) 
7) ระบบเรียนทางไกลทรัพย์สินทางปัญญา (e-Learning) 
8) ระบบตลาดกลางกรมทรัพย์สินทางปัญญา (thaiipmart.com) 
9) ระบบข้อมูลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 
10) ระบบค้นหาข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
11) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
12) ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center 1368) 
13) เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ipthailand.go.th) 
14) ระบบคลังข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการได้รับบริการดิจิทัลจากกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการได้  
รวมทั้ง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัลได้  นอกจากนี้ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้วางแผนพัฒนาระบบงานเพ่ิมเติม ได้แก่  

1) ระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า 

2) ระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

3) ระบบสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย และระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

4) ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)  
- บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน 

5) ระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน 

3.10 ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 

เนื ่องด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก  
ทำให้การปฏิบัติงานในด้านการจัดการเอกสาร การรับ-ส่งเอกสาร มีความยุ่งยาก ล่าช้าในการจัดเก็บ 
การสืบค้น รวมไปถึงอาจเกิดการสูญหายหรือเสื่อมสภาพของเอกสาร และสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ กลยุทธ์ และบทบาท
หน้าที ่ของหน่วยงานต่าง ๆ สู ่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการและนำเ ทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนา จัดหาระบบดิจิทัลประกอบการการบริหารจัดการ 
ดังนี้ 

1) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) / หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
4) ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BIS) 
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การพัฒนาจัดหาระบบดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัลข้างต้นนั้น  
จากการส ัมภาษณ ์ผ ู ้บร ิหารและผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน พบว ่าบางระบบงานไม ่ถ ูกนำไปใช ้ งาน  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกระบวนการทำงานบางขั ้นตอนยังไม่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  
การปฏิบัต ิงานของกรมทรัพย ์ส ินทางปัญญา จะเป็นการปฏิบ ัต ิงานแบบทำในระบบควบคู่  
กับการปฏิบัติแบบ Manual ทำให้ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกจัดเก็บในระบบเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถ 
นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการบริหารงานของผู้บริหารได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหา  
ด้านคุณภาพของข้อมูลยังไม่ดีเท่าที่ควร บางครั้งยังขาดความถูกต้อง และขาดการจัดระเบียบที่ดี  
ของข้อมูล 

3.11 ด้านโครงสร้างพื ้นฐานที ่ม ีความมั ่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) 

▪ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ISMS) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกแบบระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ปี ๒๐๑๓ ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้นำการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาถึงความจำเป็นในการนำระบบควบคุมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ 
ในมาตรฐานมาใช้ภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

1) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)  
2)  โครงสร้างองค์กรด้านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of 

Information Security) 
3)  การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset Management)  
4)  ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับบุคลากร (Human Resources Security)  
5)  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and 

Environmental Security)  
6)  การร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยในการปฏิบ ัต ิงานกับระบบสารสนเทศ 

(Operations Security)  
7)  การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)  
8)  การจ ัดหา การพัฒนาและการบำร ุงร ักษาระบบสารสนเทศ (System 

Acquisition, Development and Maintenance)  
9)  การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยขององค์ กร 

(Information Security Incident Management)  
10) มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Information Security Aspects of Business Continuity Management)  
11) การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance)  
12) การควบคุมการเข้ารหัส (Cryptography)  
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13) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)  
14) ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Relationships) 

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้วางแผนในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.12 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนภารกิจ  
งานของบุคลากรภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 

1) Biometric Authentication  

คือ การใช้ข้อมูลชีวมาตร (Biometrics) เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคล 
ซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการสแกน
ใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ สแกนภาพม่านตา หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มมี
การใช้ข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในพื้นที่เสี ่ยง (บางอำเภอ และบางจังหวัดชายแดนภาคใต้) การผลักดันการยืนยัน
ตัวตนดิจิทัล (Digital ID) เป็นต้น 

2) Paperless 

การนำแนวคิดในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ลดการพิมพ์
เอกสารท ี ่ต ้องใช ้ท ั ้ งกระดาษและหมึกพ ิมพ ์อ ันก ่อให ้ เก ิดมลพิษ รวมไปถึง  
ลดกระบวนการจัดเก็บเอกสารที่เกิดความยุ่งยากในการสืบค้นและใช้พื้นที่จัดเก็บสูง 
นำไปสู่การออกแบบกระบวนการและจัดทำระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  
ซึ ่ง Paperless มีหลักการง่าย ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 
แทนการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ 
Cloud Server การจ ั ด เ ก ็ บ ใน  Hard disk, Flash Drive หร ื อการส ่ ง เ อกส า ร 
ผ่านอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สลิปเงินเดือน ใบเสร็จค่าใช้จ่าย 
แบบประเมินการแนบไฟล์สำเนาให้กับผู้เกี ่ยวข้องแทนการพิมพ์ก่อนการประชุม  
หรือกระบวนการประสานงานระหว่างแผนกด้วยระบบดิจิทัล 

3) Data Warehouse 

คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อจัดเก็บไว้ที ่เดียวกัน คลังข้อมูลที่ดีควรออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมากได้ สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร หลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี Schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน และใช้ 
Schema เดียวกัน 
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เนื ่องด้วยปัจจุบ ันข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที ่จะส่งผลต่อการวางแผน วิเคราะห์  
เพื ่อขับเคลื ่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Data Warehouse) นำไปสู ่การเป็นองค์กร 
ที ่ขับเคลื ่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) อย่างไรก็ตาม การ Transform 
องค์กรให้กลายเป็น Data-Driven Organization นั้น จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้งาน
ข้อมูล (Data-Driven Culture) ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรเห็นถึงความสำคัญกับการ
จัดเก็บ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยการปลูกฝังหรือสร้าง
ทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ 

4) Data Center and Data Recovery Center (DRC) 

▪ Data Center คือ สถานที่ที ่ถูกออกแบบมาเพื ่อใช้สำหรับเป็นที ่ติดตั ้งและดูแล
บำรุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่ว่าจะเป็น Web Hosting 
ขนาดเล็กไปจนถึง Supercomputer ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้ปริมาณข้อมูลมาก ๆ 
ดังนั้น Data Center จะต้องถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นความสามารถที่จะตอบสนอง 
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) นั้น ทำงานได้เสถียรที่สุดเป็นอันดับแรก 

▪ Disaster Recovery Center (DRC) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ 
คือ การปฏิบัติในการเตรียมดึงข้อมูลจาก Data Center หรือการทำงานของระบบ 
สื่อสารในเวลาทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เช่น เกิดไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟดับ 
ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึงความเสียหายจาก
อุปกรณ์ไอที และการดำเนินงานที่ผิดพลาดของ Site ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Data Center 

5) Business Continuity Plan (BCP) 

คือ แผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ไฟไหม้ ขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ไฟป่า  
น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื ่อเตรียมพร้อมในการรับมือ 
ต่อสภาวะวิกฤต หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  รวมถึงการทำ Backup หรือ DR (Disaster 
Recovery) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 

นอกจากนี้ แนวโน้มและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบสำคัญต่อการ
วางแผนงาน/ โครงการในอนาคต ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ Geographic Information 
System (GIS), Image Processing, Text Mining, Mobile Technology, Cloud Computing, 
Big Data, Data Science and Artificial Intelligence และ Blockchain  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 

ของแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์  
พ.ศ. 2560 - 2564 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์  
พ.ศ. 2560 – 2564 

4.1 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการตามแผนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจ  
การพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

โครงการตามแผนพ ัฒนาด ิจ ิท ัล เพ ื ่ อ เศรษฐก ิจการพาณ ิชย ์  พ.ศ .  2560-2564  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 28 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1  โครงการทั้งหมด จำนวน 28 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.1 การสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
1.2 จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ

และมาตรฐานข้อมูลระดับสากล 
1.3 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exchange) 

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 
1.4 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Trade intelligence 
1.5 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization) 
2.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์ 

อย่างเต็มรูปแบบ 
2.2 การพัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพ่ือรองรับการทำงาน 

ด้วย Mobile Application 
2.3 พัฒนาระบบบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
2.4 พัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2.5 พัฒนาระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา 
2.6 บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2.7 พัฒนาระบบสนับสนุนนงานการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) และการตรวจสอบ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 
2.8 การพัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูลกลางแห่งชาติ  

(National Data Center) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์ 
3.1 การทบทวนปรับปรุงและติดตามประเมินผลแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 
4.2 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์  

(Social Analytic) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนในพร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล 
5.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมต่อสมรรถนะด้านการใช้งานหรือการพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2 พัฒนาและประเมินผลสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร  

(Individual Development Plan) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
6.1 พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Data Center) 
6.2 พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำรองกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
6.3 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.4 พัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งการบำรุงรักษาเพ่ือรองรับ 

การใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน 
6.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
6.6 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม 
6.7 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
6.8 พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง (Wifi Roaming) 

จากการสำรวจการดำเนินงานของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-
2564 พบว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวแล้ว 11 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ แยกตามหัวข้อยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-2  สถานะโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 

ลำดับ 
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

(ตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564) 
สถานะ 

ของโครงการ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.1 การสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกรมทรัพย์สนิ 

ทางปญัญา 
ดำเนินการแลว้ - 

1.2 จัดทำมาตรฐานข้อมูลดา้นทรัพย์สินทางปญัญาให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ 
และมาตรฐานข้อมูลระดบัสากล 

ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 

1.3 การพัฒนา/ปรบัปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exchange)  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 

ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 

1.4 พัฒนา/ปรบัปรุงระบบ Trade intelligence  ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 
1.5 การพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศนูยป์ฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC)  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ดำเนินการแลว้ - 

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่ไดด้ำเนนิการ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 
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ลำดับ 
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

(ตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2560-2564) 
สถานะ 

ของโครงการ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนสูค่วามเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization) 
2.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญาให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์

จะดำเนนิการต่อ 
2.2 การพัฒนาเว็บไซตต์ลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพื่อรองรับการทำงาน 

ด้วย Mobile Application 
ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์

จะดำเนนิการต่อ 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ปี 2565) 

2.3 พัฒนาระบบบริการข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อยู่ระหว่างดำเนนิการ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

2.4 พัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนนุสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

2.5 พัฒนาระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

2.6 บำรุงรักษาระบบงานและฐานขอ้มูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญา อยู่ระหว่างดำเนนิการ บริหารจัดการ 
ตามที่ได้รบังบประมาณ 

2.7 พัฒนาระบบสนับสนุนนงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

ยังไม่ไดด้ำเนนิการ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

2.8 การพัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อสนบัสนุนระบบศนูย์ข้อมูลกลางแห่งชาติ  
(National Data Center) 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 
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ลำดับ 
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

(ตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2560-2564) 
สถานะ 

ของโครงการ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการพาณิชย์ 
3.1 การทบทวนปรับปรุงและติดตามประเมินผลแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดจิิทัลทีส่อดคล้องกับกฎหมาย
เศรษฐกิจดิจิทัล 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

3.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปญัญาทางไกล (e-Learning) ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์

จะดำเนนิการต่อ 
4.2 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสงัคมการพาณชิย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนในพร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล 
5.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมต่อสมรรถนะด้านการใชง้านหรือการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 

5.2 พัฒนาและประเมินผลสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) อยู่ระหว่างดำเนนิการ - 
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ลำดับ 
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  

(ตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2560-2564) 
สถานะ 

ของโครงการ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบรกิาร 
6.1 พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Data Center) ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 
6.2 พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำรองกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการแลว้ - 
6.3 จ้างทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนนิการ ดำเนินการจา้งทุกป ี
6.4 พัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 

ที่ปรับเปลีย่น 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

 

6.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในกรมทรัพย์สนิ 
ทางปญัญา 

ดำเนินการแลว้ มีความประสงค ์
จะดำเนนิการต่อ 

6.6 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 
6.7 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการแลว้ - 
6.8 พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง (Wifi Roaming) ยังไม่ไดด้ำเนนิการ - 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีโครงการทั ้งหมด 28 โครงการ 
ดำเนินการแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.29 อยู ่ระหว่างการดำเนินงาน 7 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 เนื ่องจาก
เทคโนโลยีมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องทบทวน 
ความต้องการและเทคโนโลยีปัจจุบันหรืออนาคตที่เหมาะสมต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 – 2570  

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี จำเป็นต้องคำนึงถึงโครงการ
ต่อเนื่อง และโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความประสงค์จะดำเนินการต่อ เพื่อให้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 – 2570 ครอบคลุมภารกิจงาน
และความต้องการ รวมถึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-1 
 

บทที่ 5 
ผลการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

ในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 นั้น  
จำเป็นต้องคำนึงถึงสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย 
การสัมภาษณ์ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล การศึกษายุทธศาสตร์และนโยบาย  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง การรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื ่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณาควบคู่ไปกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 
จากนั้นจึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อรวบรวมข้อมูล ระดมความคิด วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน (SWOT Analysis) และใช้ประกอบในการกำหนดแผนงาน 
ที่เหมาะสมสำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อไป  

ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงบทวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 9 กันยายน 2564 ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)  
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 
50 คน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) เพ่ือกำหนดจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

2) เพื ่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที ่สอดคล้องกับภารกิจ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
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5-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากโครงสร้างหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ การสำรวจ และสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เบื้องต้น โดยจะใช้เทคนิคการให้น้ำหนักเพ่ือระบุปัจจัยหลัก 
ซึ ่งในการว ิเคราะห์ใช ้แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)1 แล้วสรุปผล 
การวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix2 

SWOT เป็นชื ่อย่อมาจากคำว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  
ที่มีองค์ประกอบ ในการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 4 ส่วน ประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที ่เป ็นบวก 
หรือการดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี โดยองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการทำงาน  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบหรือด้อยความสามารถ 
หรือการดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดีนัก อันเป็นอุปสรรคที่ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กรได้ หรือได้ด้วยความยากลำบากและไม่คุ้มค่า 

โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออำนวยให้การทำงาน 
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ 
ขององค์กร 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที ่ข ัดขวาง 
การทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อองค์กร 
  

 
1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร  
รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ  
ต่อการประกอบธุรก ิจทุกประเภท (ที ่มา: https://helsinki.thaiembassy.org/th/page/65202-การว ิเคราะห์ -swot-(swot-
analysis)?menu=5f28fef3d3a8ab75420d47d3) 
2 TOWS Matrix คือเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์ก ร 
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วมาทำการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กันเพื่อทำสร้างกลยุทธ์ (Strategy)  
ที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเพื่อมาใช้ในองค์กร (ที่มา: https://www.thinkaboutwealth.com/tows-matrix/) 
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5.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จากการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายในของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ทั ้งจากโครงสร้างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ การสำรวจและสัมภาษณ์ โดยการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน (ปัจจัยภายใน) ใช้เครื ่องมือ McKinsey 7-S3 ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1) กลยุทธ์องค์กร (Strategy) หมายถึง แผนงานที่องค์กรจัดทำเพื่อสนองหรือสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและช่วยให้องค์กรสามารถรักษาหรือสร้างเสริม
ความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว 

2) โครงสร้างองค์กร (Structure) หมายถึงการจัดรูปองค์กร มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
มีสายการรายงานหรือการบังคับบัญชา ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) บุคลากร (Staff) หมายถึง ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติโดยทั่วไปของบุคลากร ในมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) ระบบงาน (System) หมายถึง กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติขององค์กร ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปกิจกรรมการทำงานที่ทำอยู่เป็นประจำ รวมถึงวิธีการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ ขององค์กร 

5) ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะและสมรรถนะความสามารถของบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6) ลักษณะการทำงาน (Style) หมายถึง รูปแบบการบริหารของผู้บริหารระดับสูงภายใน
องค์กร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

7) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรม
การทำงานของบุคลากรที่มีร่วมกันเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของทุกองค์ประกอบ  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ดังตารางที่ 5-1  

  

 
3 McKinsey 7-S model เป ็น เคร ื ่องมือท ี ่ ใช ้ ในการตรวจสอบความสามารถทางการตลาดขององค ์กรจากม ุมมองท ี ่ แตกต ่างกัน  
พัฒนาโดย Tom Peters และ Robert Waterman ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ McKinsey & Company ในปี 1970 โดยใช้เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
ขององค์กรในการดำเนินงานด้านการตลาด กำหนดวิธีปรับองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อรองรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จำเ ป็น 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลขององค์กร (ที่มา: https://www.indigital.co.th/mckinsey-7s-model/) 
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5-4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตารางที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

กลยุทธ์องค์กร (Strategy) S1 กรมมีความพร้อมในการเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมดิจิทัลค่อนข้างดีมีการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการประชาชนให้สามารถยื่น
เอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้ 

S2 จากสถานกา รณ ์ ก า ร ร ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้บุคลากรภายใน
หน ่วยงานต ้องปร ับต ัวเพ ื ่อให้
สามารถปฏิบัต ิงานนอกสถานที่
หร ือการปฏ ิบ ัต ิ งานจากบ ้ าน 
(Work from Home) 

W1 ขาดการบ ู รณาการข ้ อมู ล
ร่วมกัน ทั ้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

โครงสร้าง (Structure) S3 ภ า ร ก ิ จ ข อ ง ก ร ม เ ห ม า ะ ส ม 
ที ่จะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ 
ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

S4 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โค โรนา  2019 (COVID-19) 
สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่บ ้ านได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

S5 มีโครงสร ้างผู ้บร ิหารระดับสูง
รับผิดชอบดูแลงานด้านเทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล ข อ ง ก รม โ ดย เ ฉพาะ
(Department Chief Information 
Officer: DCIO) 

W2 ขาดการบูรณาการภาพรวม 
ของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ 
ไม ่สามารถเช ื ่อมโยงข ้อมูล 
ท ี ่ ต ้องใช ้ ร ่ วมก ันระหว ่ า ง
หน่วยงานได้ และไม่สามารถ
ลดการจัดซื้ออุปกรณ์ซ้ำซ้อน
ได้ 

W3 อ ั ต ร ากำล ั งของบ ุ คลากร 
ด้านดิจิทัลมีจำนวนไม่สอดคล้อง 
กับโครงสร้าง และภารกิจ 

W4 การจดทะเบียนเคร ื ่องหมาย
การค้า/สิทธิบัตร ล่าช้าใช้ระยะ 
เวลาค ่อนข ้างมาก อ ีกท ั ้ งมี
ผ ู ้ ร ับบร ิการจำนวนมากขึ้น  
ทำให้เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ตรวจสอบ 
ไ ม ่ เ พ ี ย ง พ อ ต ่ อ ภ า ร ะ ง าน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

 
  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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องค์ประกอบหลัก/ 
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

บุคลากร (Staff) S6 บุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ในกรม  
มีท ักษะที ่ด ีและมีความพร้อม 
ที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 

S7 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บ ุคลากร 
ส ่วนใหญ่ม ีความพร้อมในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานนอกสถานท ี ่หรือ
ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from 
Home) 

W5 บ ุคลากรม ีหลายช ่ ว งอายุ  
บุคลากรรุ ่นเก่ายังคุ ้นชินกับ
ร ู ป แ บ บ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น
แบบเดิม จึงควรปรับทัศนคติ
ของบุคลากรให้เกิดความเข้าใจ
และสร ้างความเช ื ่ อม ั ่ นว่ า
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วย
สน ับสน ุนและลดข ั ้ นตอน 
การปฏิบัติงานได้ 

W6 บุคลากรบางส่วนมีท ัศนคติ 
ทางลบต่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

W7 บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
มีจำนวน ไม่เพียงพอต่อโครงสรา้ง
และภารกิจของกรม 

W8 ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลท ี ่ ม ีท ักษะด ้ านการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
เชิงสถิติ เพื ่อนำข้อมูลไปใช้
ประกอบการต ัดส ินใจของ
ผู้บริหาร 

  W9 ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ด ิจ ิทัลที ่ม ีทักษะในด้านการ
จัดการฐานข้อมูล (Database 
Management) และการเข ียน
โปรแกรม (Programming) 

W10 ขาดบ ุคลากรท ี ่ม ีศ ักยภาพ 
ในการควบคุม บริษัทผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบ บุคลากรต้องมี
ความเข ้ า ใจ เน ื ้ องานอย ่ าง
แท้จริง จึงจะสามารถควบคุม
คุณภาพของการพัฒนาระบบ 
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องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

ระบบงาน (System) S8 มีอัตราส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ 
ต่อจำนวนบุคลากรที ่ เพ ียงพอ 
สำหรับปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

S9 มีการพัฒนาระบบ e-Workflow  
เพื ่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ในกรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบ 

S10 มีการวางแผนบริหารอุปกรณ์  
เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบดิจิทัลในภาพรวมของกรม 

S11 มีการพัฒนาระบบ e-Learning  
เพื่อให้บริการเผยแพร่และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แก่บุคคลภายนอก โดยมีหลักสูตร 
ท ี ่ดำเน ินการร ่วมก ับองค ์การ
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ท า งป ั ญ ญ า โ ล ก  
(World Intellectual Property 
Organization: WIPO) 

S12 ม ีการพัฒนาระบบงานด ิจ ิทัล  
เพื ่อใช้ประกอบ การปฏิบัติงาน
ภายในสำหรับบุคลากรของกรม 
และรองรับการปฏิบัติงานนอก
สถานที่หรือปฏิบัติงานจากบ้าน 
(Work from Home) ได้ 

W11 จำนวนอุปกรณ์สำหร ับการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านจ ากภายนอก 
หรือปฏิบัติงานจากบ้าน (Work 
from Home) ไ ม ่ เ พ ี ย ง พ อ  
และย ั งขาดก า ร อ ุ ป ก ร ณ์
สนับสนุนอ่ืน ๆ 

W12 ขาดการจ ัดทำระบบกลาง
ให้บริการแบบ One Stop Service 
สำหรับประชาชนเพื่อเห็นการ
บริการของแต่ละกรม โดยไม่แยก
ช่องทางกัน เชื่อมต่อทุกบริการ
ผ ่าน Login เพ ียงคร ั ้ งเด ียว 
(Single Sign-On) 

W13 อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
บางส่วนมีอายุการใช้งานนาน 
ทำให้ล้าสมัย 

W14 จำนวนลิขสิทธิ ์ในการใช้งาน
ระบบไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
เช่น AutoCAD เป็นต้น ตามประเภท 
การใช้งาน License ของแต่ละกอง 

W15 ร ูปแบบการจ ัด เก ็บข ้อมู ล 
มีความหลากหลายจึงไม่สามารถ
นำมาใช้ร ่วมกันหรือบริหาร
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กรในเวลาอันรวดเร็วได้ 

 S13 ม ี การพ ั ฒนาระบบ e-Library 
ให ้บร ิการห ้องสม ุดออนไลน์  
แก่บุคคลทั ่วไปที ่ม ีความสนใจ
ศึกษาหาความรู ้ด ้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

S14 ม ีการพ ัฒนาระบบ Check-in  
ให้บุคลากรสามารถรายงานตัว
ผ่าน Application ได้โดยไม่ต้อง 
Scan ลายนิ้วมือ 

S15 มีการจัดทำ Data Warehouse  
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายใน 
ของกรม ปัจจุบันอยู่ในขั ้นตอน
การพัฒนาระบบ 

W16 ขาดการกำหนดมาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

W17 ขาดการจัดทำ Data Cleansing 
เนื่องจากปัจจุบันในฐานข้อมูล 
มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

W18 ข ้ อม ู ลบางระบบของกรม  
ยังไม่ได้อยู ่ในรูปแบบดิจ ิทัล 
ด้วยการทำงานในรูปแบบเดิม
จะต้องพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
จำนวนมากทำให ้ส ิ ้ นเปล ือง 
กระดาษ 
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องค์ประกอบหลัก/ 
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

 S16 ม ีการพัฒนาระบบงานด ิจ ิทัล 
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดระยะเวลา
ลงทะเบียนของประชาชน 

S17 ภายในหน ่วยงานม ีการจ ัดทำ
มาตรฐาน ที่เกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั ่นคง
ปลอดภ ัย ( ISO27001: 2013)  
ซ ึ ่ ง ผ ่ า น ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
เรียบร้อยแล้ว 

S18 ม ี ก ารพ ัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเปิด 
(Open Source) ช่วยให้ประหยัด
งบประมาณได้ 

S19 กรมม ีการพ ัฒนาระบบไอที  
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปรับปรุง
ร ะ บ บ ใ ห ้ ค ร อ บ ค ล ุ ม แ ล ะ มี
ประส ิทธ ิภาพในการ ใช ้ ง าน 
มากยิ่งข้ึน 

W19 ประสิทธิภาพของเคร ือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังขาด 
ความเสถียร และความรวดเร็ว 

W20 บริษัทผู ้ร ับจ้างพัฒนาระบบ  
มีความสามารถไม่เพ ียงพอ 
ที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการ จึงไม่คุ ้มค่า
กับงบประมาณที่เสียไป 

ทักษะ (Skills) S20 กรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การอบรมบ ุคลากรเพ ื ่อ ให ้มี
ความรู้และสร้างความตระหนักรู้
ถึงภัยคุกคามในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

S21 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

W21 ขาดการส ่งเสร ิมการพ ัฒนา
ทักษะ ด ้านการใช้โปรแกรม
พื ้นฐานเบื ้องต้น เช่น การใช้ 
Microsoft Excel 

W22 ขาดการส่งเสริมทักษะความรู้
เกี ่ยวกับภารกิจของกรมให้แก่
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีส่วนร่วมในการทำงาน 

 S22 ส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากร 
เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรในด้าน
ซอฟต ์แวร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ
ปฏิบัติงาน 

S23 บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน 
ต้องมีบัญชีชื ่อผู ้ใช้งาน และรหัส
ผู ้ใช้งาน ในการเข้าใช้งาน มีการ
สร้างความตระหนักในการรักษา
ข้อมูลบัญชี ชื ่อผู ้ใช้งานและรหัส
ผ ู ้ ใช ้งานของตนเอง และภายใน
หน ่วยงานใช ้ ระบบ VDI ทำให้  
ไม ่สามารถดาวน ์ โหลดข ้ อมู ล 
ได้อย่างอิสระ 

W23 ขาดการส ่งเสร ิมการเร ียนรู้
กฎหมาย และกฎระเบ ี ยบ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช ่น ความม ั ่นคงปลอดภั ย 
ทางไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

W24 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้
เก ี ่ ยวก ับการพ ัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
บริษัทผู้รับจ้างกับกรม ส่งผลให้
การพ ัฒนาระบบขาดความ
ต ่ อ เน ื ่ อ ง  และ เจ ้ าหน ้ าที่  
ไม่รู ้สภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ระบบ 
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

 S24 ม ี แ ผ น จ ั ด อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู้  
แก่บุคลากร ด้านกฎระเบียบในแง่
กฎหมาย 

 

ลักษณะการทำงาน (Style) S25 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บุคลากรมีการปรับตัวสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดี 

S26 มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 
หน่วยงานอื่นที่ต้องการข้อมูลจะต้อง
ทำหนังสือเข้ามาขอข้อมูล แต่หาก
เป็นข้อมูลทั ่วไปทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ 

S27 มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ท า ง ป ั ญ ญา แ ละ น ว ั ต ก ร ร ม 
( Intellectual Property Advisory 
Center: IPAC) โ ดย ให ้ บร ิ ก า ร 
และคำแนะนำในการส ืบค้น 
และวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร 

W25 การเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสีย 
วิธีการเก็บข้อมูลจะทำหนังสือ 
ถึงพาณิชย ์จ ังหวัดให้กรอก
ข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม โดยยัง
ขาดเครื่องมือหรือระบบที่ช่วย
อำนวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลได้ง่ายยิ่งข้ึน 

W26 ข า ด ก า ร เ พ ิ ่ ม ท ั ก ษ ะ ข อ ง
ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์
ในการศึกษาดูงานในองค์กร 
ที ่ดำเนินการตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลจนประสบความสำเร็จ 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  
(Shared Value) 

S28 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในทุกส ่วนงานเพ ื ่อลดการใ ช้
กระดาษ ตามวิสัยทัศน์ของกรม 

S29 ม ีความพยายามในการสร ้าง
ความรู้ด ้านทรัพย์ส ินทางปัญญา
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

S30 ค่านิยมขององค์กรมีการกำหนด
ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า น ว ั ต ก ร ร ม  
ซึ่งเหมาะสมกับบริบทด้านดิจิทัล
ในปัจจุบัน 

S31 มีค่านิยมการทำงานที่เน้นความ
โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน 

 

 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-9 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จากการศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จากผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) รวมทั้ง กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยึดหลักการ SPELT - En4 ในการวิเคราะห์ เพื ่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาพรวมของสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งด้านโอกาสและอุปสรรค หลักการดังกล่าวประกอบด้วย 
6 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านสังคม (Social: S) ปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น อัตราการเติบโตของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน อายุเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงาน 
ทัศนคติต่อการทำงาน การใส่ใจในสุขภาพ ทัศนคติต่อการใช้ชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น 

2) ด้านการเมือง (Politics: P) ปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น นโยบายของภาครัฐ ความมั่นคงทางการเมือง นโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ นโยบายภาษีต่าง ๆ กฎหมายแรงงาน ข้อจำกัดทางการค้า เป็นต้น 

3) ด้านเศรษฐกิจ (Economics: E) ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและโอกาส 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แหล่งรายได้ แนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี ้ย อัตราเงินเฟ้อ  
อัตราการว่างงาน เป็นต้น 

4) ด้านกฎหมาย (Legal: L) ปัจจัยด้านกฎหมายที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการบริหารภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น 

5) ด้านเทคโนโลยี (Technology: T) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบและโอกาส 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การรับรู้ในเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ  
การเข้ามาของดิจิทัลและ AI เป็นต้น 

6) ด้านส ิ ่งแวดล้อม (Environment: En) ป ัจจ ัยด ้านส ิ ่งแวดล้อมที ่ส ่งผลกระทบ 
และโอกาสต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง 
ของฤดูกาล สภาวะของโลก กฎระเบียบและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น 

 
4 SPELT-En คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (ที่มา: http://pmcexpert.com/bcg-matrix/) โดยมีรากฐานมาจาก 
PEST Analysis และเพิ่มการวิเคราะห์ด้าน Legal และ Environment เพิ่มเติม (ที่มา: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/ 
2016/06/30/ pestel-analysis/ และ https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/) 
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สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กับหน่วยงานภายนอกหรือนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กับหน่วยงานภายนอก 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม (Social) O1 ส ังคมภายนอกม ีแรงผล ักดัน 
ให้องค์กรต้องเปลี่ยนผ่านสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มที่ 

O2 ส ั ง ค ม โ ด ย ร ่ ว ม ส ่ ง ผ ล ต่ อ
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานให้ม ีความสนใจ 
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

O3 ส ังคมภายนอกเป ิดกว ้างและ
ผลักด ันให้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานสนใจ 
ในการเร ียนร ู ้ด ้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการแสวงหาความรู้
จากสื่อต่าง ๆ  

O4 ประชาชนมีความสนใจในแหล่ง
ความร ู ้และการใช ้ประโยชน์  
จากทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 
โดยแสวงหาความร ู ้จากโลก
ออนไลน์ต่าง ๆ 

O5 สังคมและประชาชนมีพฤติกรรม
ลดการเดินทาง และต้องการทำ
ธุรกรรมจากที ่ใดก็ได้  รวมทั้ง  
มีความเชื่อมั่นที่จะบันทึกข้อมูล
ด้วยตนเอง 

T1 มีข ้อม ูลภายนอกจำนวนมาก 
ที่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน  
แต ่ขาดการเช ื ่อมโยงข ้อมูล  
เพ ื ่อนำมาว ิ เคราะห ์ ให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

T2 ผู้รับบริการบางกลุ ่มยังยึดติด
กับการทำธุรกรรมโดยการเข้า
มาติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 
ถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านการเมือง (Politics) O6 นโยบายของภาครัฐ ผลักดันให้มี
การบูรณาการข้อมูลและปรับเปลี่ยน 
สู่ระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

O7 การม ีนโยบายร ัฐบาลในการ
ผลักดันประเทศให้เป็นประเทศ
แห ่ งนว ั ตกรรม  ( Innovation 
Nation) และข ับเคล ื ่อนระบบ
ราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
ส่งผลต่อการขออนุมัติโครงการ 
ห ร ื อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ำ ห รั บ
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

T3 จากความไม่มั่นคงทางการเมอืง 
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ  

T4 นโยบายร ั ฐบาลไม ่ ช ั ด เจน 
เพียงพอที ่จะทำให้หน่วยงาน 
ด ้ านงบประมาณ สามารถ
จ ัดสรรงบประมาณในการ
พ ั ฒน า เ ทค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
อย่างเหมาะสม  
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องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส อุปสรรค 

 O8 มีนโยบายอย่างชัดเจนในการนำ
ดิจ ิท ัลมาใช ้ในองค์กรเพ ื ่อให้  
สอดรับกับมติของคณะรัฐมนตรี
ในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) O9 ก ร ม ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ท า ง ป ั ญ ญ า 
เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถ
ในการใช ้งบประมาณในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
ได้ในระดับหนึ ่ง เนื ่องจากเป็น
หน ่ วยงานท ี ่ ต ้ อง ให ้บร ิ ก า ร
ประชาชน และที่มีภารกิจสำคัญ
ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

T5 งบประมาณท ี ่ ได ้ ร ับจ ัดสรร 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไม่ต่อเนื่อง 

T6 ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและ
ข ้อจำก ัดในการจ ้างบ ุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งมีการ
แข่งขันกับภาคเอกชนที ่มีอ ัตรา
เงินเดือนที่สูงกว่าส่วนราชการมาก  
จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจมาปฏิบัติงาน
ส่วนราชการ 

ด้านกฎหมาย (Legal) O10 ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ท ั ล 
มาใช้จะช่วยให้มีความคล่องตัว 
ช ่ วย ให ้ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ทำงานได ้
สะดวก และช่วยป้องกันการ
ทุจริต เนื่องจากมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 

O11พระราชบัญญัต ิและกฎหมาย 
ท ี ่ ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น ส ่ ง ผ ล ให้
หน่วยงานมีกรอบในการพัฒนา
ระบบดิจิทัลได้ 

T7 ระเบียบในการจัดซ ื ้อ จ ัดหา
คร ุภ ัณฑ์  งบประมาณไม ่ เอื้อ 
อำนวยต่อการได้วัสดุครุภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพ 

T8 ขาดกลไกทางกฎหมายในการ
ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น ต ่ า ง  ๆ
ระดับประเทศที่จะทำให้การใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ส่งผลให้การเชื่อมโยง/
แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลระหว ่าง
ห น ่ ว ย ง า น ย ั ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน 

T9 ขาดความชัดเจนเรื่องกฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติภายใต้
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

O12 เทคโนโลย ีม ีการพัฒนาอย ่าง
ต่อเนื ่องส่งผลให้กรมทรัพย์สิน
ทางป ัญญาม ีต ัวเล ือกมากขึ้น 
ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การ
เป ็นองค ์กรด ิจ ิท ัลและอำนวย
ความสะดวกประชาชน โดยใช้
เทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น 

T10 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย ่ างรวดเร ็ วส ่ งผลให ้การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงาน
ต ้องม ีการ เปล ี ่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีค ่าใช้จ ่าย 
มากขึ้น 
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องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส อุปสรรค 

 O13 การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ต ่ า ง  ๆ  ม ี ค ว าม ร วด เ ร ็ วขึ้ น  
ก ร ม ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ท า ง ป ั ญ ญ า 
จ ึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยี  
มาช่วยสนับสนุนภารกิจหลัก เช่น 
การใช้เทคโนโลยี AI หรือ Image 
Processing ได้ 

O14 เ ทค โน โลย ี ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย 
รวมทั้ง แนวโน้มของนวัตกรรม
เทคโนโลยีว่าจะเป็นไปในทิศทาง
ใดได้ง่ายยิ่งข้ึน 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

O15 การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในยุคใหม่ ได้มีการส่งเสรมิ
การรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
เช ่น การใช้เทคโนโลยี Green 
Energy ซ ึ ่ ง จ ะส ่ ง ผ ล ให ้ ก รม
ทรัพย์ส ินทางปัญญาประหยัด
งบประมาณในด้านพลังงาน และ
เป ็ นการร ั กษาส ิ ่ ง แวดล ้อม 
ไปพร้อมกัน 

T11 การปฏิบัติงานในปัจจุบันยังมี
ความจำเป็นต ้องใช้กระดาษ
จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ใช้กระดาษส่งผลโดยตรงต่อการ
ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักสาเหตุหนึ่งของปัญหาโลก
ร้อน 

5.1.3 สรุปผลคะแนนจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 1 

จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสำรวจ (Poll) ผ่าน Application Zoom เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันระบุค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส (ถ้ามี) 
โดยมีระดับคะแนน 1-5 คะแนน โดยสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ แสดงดังตารางที่ 5-3 ถึง ตารางที่ 5-6 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-13 
 

ตารางที่ 5-3 จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
กลยุทธ์องค์กร (Strategy) S1 กรมมีความพร้อมในการเปลี ่ยนผ่านสู ่ส ังคมดิจิทัล

ค ่อนข้างด ี ม ีการนำเทคโนโลยีด ิจ ิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการประชาชนให้สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ
ดิจิทัลได้ 

4.34 

S2 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต้องปรับตัวเพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่  
หรือการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) 

4.22 

โครงสร้าง (Structure) S3 ภารกิจของกรมเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

4.05 

S4 จากสถานการณ์โรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สามารถปฏิบ ัต ิงานท ี ่บ ้านได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3.76 

S5 มีโครงสร ้างผ ู ้บร ิหารระดับส ูงร ับผ ิดชอบดูแลงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมโดยเฉพาะ (Department 
Chief Information Officer: DCIO) 

4.27 

บุคลากร (Staff) S6 บุคลากรที ่เป็นคนรุ ่นใหม่ในกรมมีทักษะที ่ดีและมี  
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมดิจิทัล 

4.14 

S7 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากร ส่วนใหญ่มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานนอกสถานที ่หรือปฏิบัติงาน 
จากบ้าน (Work from Home) 

3.74 

ระบบงาน (System) S8 มีอัตราส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนบุคลากร 
ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

4.74 

S9 มีการพัฒนาระบบ e-Workflow เพื ่อลดปริมาณการใช้
กระดาษในกรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 

3.93 

S10 มีการวางแผนบริหารอุปกรณ ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
และระบบดิจิทัลในภาพรวมของกรม 

4.36 

S11 ม ีการพ ัฒนาระบบ e-Learning เพ ื ่อให ้บร ิการ
เผยแพร่และส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ด ้ านทร ัพย ์สิน 
ทางป ัญญาแก ่บ ุคคลภายนอก โดยม ีหล ักส ูตร 
ที่ดำเนินการร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization: WIPO) 

4.28 

S12 ม ีการพัฒนาระบบงานด ิจ ิท ัลเพ ื ่อใช ้ประกอบ 
การปฏิบ ัต ิงานภายในสำหรับบุคลากรของกรม 
และรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือปฏิบัติงาน
จากบ้าน (Work from Home) ได้ 

3.92 
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5-14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
S13 มีการพัฒนาระบบ e-Library ให้บริการห้องสมุด

ออนไลน ์แก ่บ ุคคลทั ่วไปที ่ม ีความสนใจศ ึกษา 
หาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3.85 

S14 มีการพัฒนาระบบ Check-in ให้บุคลากรสามารถ
รายงานตัวการปฏิบ ัต ิงานผ่าน Application ได้  
โดยไม่ต้อง Scan ลายนิ้วมือ 

4.72 

S15 มีการจัดทำ Data Warehouse เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบภายในของกรม ปัจจุบันอยู ่ในขั ้นตอนการ
พัฒนาระบบ 

4.20 

S16 มีการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อใช้ในการให้บริการ
ประชาชนอย ่างเต ็มร ูปแบบเพื ่อลดระยะเวลา
ลงทะเบียนของประชาชน 

3.95 

S17 ภ า ย ใ น ห น ่ ว ย ง า น ม ี ก า ร จ ั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น 
ท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารจ ัดการข ้อม ูลสารสนเทศ 
ให้มั่นคงปลอดภัย (ISO27001:2013) ซึ่งผ่านการ
ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว 

4.28 

S18 มีการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล ใช้เทคโนโลยี
เปิด (Open Source) ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้ 

3.21 

 S19 กรมมีการพัฒนาระบบไอทีอย ่างต ่อเนื ่องท ุกปี  
โดยปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

4.25 

ทักษะ (Skills) S20 กรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมบุคลากร
เพื ่อให้ม ีความรู ้และสร้างความตระหนักรู ้ถึงภัย
คุกคามในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.62 

S21 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.62 

S22 ส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะให้
บ ุคลากร ในด้านซอฟต์แวร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

3.48 

S23 บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนต้องม ีบ ัญชีช่ือ
ผ ู ้ ใช ้ งาน และรห ัสผ ู ้ ใช ้ งานในการเข ้าใช ้งาน  
มีการสร้างความตระหนักในการรักษาข้อมูลบัญชีช่ือ
ผู ้ใช้งานและรหัสผู ้ใช้งานของตนเองและภายใน
หน่วยงานใช้ระบบ VDI ทำให้ ไม่สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้อย่างอิสระ 

4.17 

S24 มีแผนจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ด้านกฎระเบียบ
ในแง่กฎหมาย 

3.43 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-15 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
ลักษณะการทำงาน (Style) S25 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) บุคลากรมีการปรับตัวสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดี 

4.15 

S26 มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล หน่วยงานอื่น 
ที่ต้องการข้อมูลจะต้องทำหนังสือเข้ามาขอข้อมูล  
แต่หากเป็นข้อมูลทั่วไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

4.39 

S27 มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
นว ัตกรรม (Intellectual Property Advisory Center: 
IPAC) โดยให้บริการ และคำแนะนำในการส ืบค้น 
และวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร 

4.66 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
(Shared Value) 

S28 ม ีการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช ้ในท ุกส ่วนงาน 
เพื่อลดการใช้กระดาษ ตามวิสัยทัศน์ของกรม 

3.78 

S29 มีความพยายามในการสร้างความรู ้ด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

3.95 

S30 ค่านิยมขององค์กรมีการกำหนดความก้าวหน้า
นว ัตกรรม ซ ึ ่ ง เหมาะสมก ับบร ิบทด ้านด ิจ ิทัล 
ในปัจจุบัน 

4.00 

S31 มีค่านิยมการทำงานที่เน้นความโปร่งใส ปราศจาก
คอร์รัปชัน 

4.51 

คะแนนเฉลี่ย 4.06 

ตารางที่ 5-4 จุดอ่อน/ปัญหา 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดอ่อน/ปัญหา 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
กลยุทธ์องค์กร (Strategy) W1 ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภายใน 

และภายนอก 
3.38 

โครงสร้าง (Structure) W2 ขาดการบูรณาการภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์  
ทำให้ไม่สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลที ่ต ้องใช้ร ่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานได้และไม่สามารถลดการจัดซื้อ
อุปกรณ์ซ้ำซ้อนได้ 

3.62 

W3 อ ัตรากำล ั งของบ ุคลากรด ้ านด ิจ ิท ัลม ีจำนวน 
ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจ 

4.13 

W4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ล่าช้า 
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อีกทั ้งมีผู ้เข้ารับบริการ 
จำนวนมากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่เพียงพอ 
ต่อภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น 

4.31 
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5-16 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดอ่อน/ปัญหา 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
บุคลากร (Staff) W5 บุคลากรมีหลายช่วงอายุ บุคลากรรุ ่นเก่ายังคุ ้นชิน 

กับรูปแบบการปฏิบัติงานแบบเดิม จึงควรปรับทัศนคติ
ของบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่น
ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วยสนับสนุนและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

3.67 

W6 บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติทางลบต่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3.05 

W7 บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจำนวนไม่เพียงพอ 
ต่อโครงสร้างและภารกิจของกรม 

4.28 

W8 ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีทักษะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เชิงสถิติ เพื ่อนำ
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4.28 

W9 ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีทักษะในด้าน 
การจัดการฐานข ้อม ูล (Database Management) 
และการเขียนโปรแกรม (Programming) 

4.23 

W10 ขาดบุคลากรที ่ม ีศ ักยภาพในการควบคุมบร ิษัท 
ผู ้ร ับจ้างพัฒนาระบบ บุคลากรต้องมีความเข้าใจ 
เนื้องานอย่างแท้จริง จึงจะสามารถควบคุมคุณภาพ
ของการพัฒนาระบบ 

4.08 

ระบบงาน (System) W11 จำนวนอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานจากภายนอก 
หร ือปฏ ิบ ัต ิ งานจากบ ้าน (Work from Home)  
ม ีปร ิมาณไม ่ เพ ียงพอ และย ังขาดการอ ุปกรณ์
สนับสนุนอ่ืน ๆ 

4.13 

W12 ขาดการจัดทำระบบกลางให้บริการแบบ One Stop 
Service สำหร ับประชาชนเพ ื ่ อเห ็นการบร ิ การ 
ของแต่ละกรม โดยไม่แยกช่องทางกันเช ื ่อมต่อ 
ทุกบริการผ่าน Log- in เพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) 

3.35 

W13 อุปกรณ์และเครื ่องคอมพิวเตอร์บางส่วนมีอายุ  
การใช้งานนานทำให้ล้าสมัย 

3.37 

W14 จำนวนล ิขส ิทธ ิ ์ ในการใช ้งานระบบไม่ เพ ียงพอ 
ต่อการใช้งาน เช่น AutoCAD เป็นต้น ตามประเภท 
การใช้งาน License ของแต่ละกอง 

2.55 

W15 ร ูปแบบการจ ัดเก ็บข ้อม ูลม ีความหลากหลาย  
จึงไม่สามารถนำมาใช้ร ่วมกันหรือบริหารข้อมูล 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรในเวลาอันรวดเร็วได้ 

3.47 

W16 ขาดการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.47 

W17 ขาดการจัดทำ Data Cleansing เนื ่องจากปัจจุบัน 
ในฐานข้อมูลมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

3.29 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-17 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

จุดอ่อน/ปัญหา 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
W18 ข้อมูลบางระบบของกรมยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  

ด้วยการทำงานในรูปแบบเดิมจะต้องพิมพ์และจัดเก็บ
เอกสารจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษ 

3.37 

W19 ประสิทธิภาพของเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ยังขาดความเสถียรและความรวดเร็ว 

3.89 

W20 บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบมีความสามารถไม่เพียงพอ 
ที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการ 
จึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป 

3.42 

ทักษะ (Skills) W21 ขาดการส ่งเสร ิมการพ ัฒนาทักษะด ้านการใช้
โปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การใช้ Microsoft 
Excel 

2.77 

W22 ขาดการส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรม 
ให้แก่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนร่วม 
ในการทำงาน 

3.44 

W23 ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย และกฎระเบยีบ 
ที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3.18 

W24 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับกรม  
ส ่ งผลให ้การพ ัฒนาระบบขาดความต ่อ เน ื ่อง 
และเจ้าหน้าท่ีไม่รู้สภาพปัญหาที่แท้จริงของระบบ 

3.79 

ลักษณะการทำงาน (Style) W25 การเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้มีส่วน
ได้เสีย วิธีการเก็บข้อมูลจะทำหนังสือถึงพาณิชย์
จังหวัดให้กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม โดยยังขาด
เครื่องมือหรือระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลได้ง่ายยิ่งข้ึน 

3.56 

W26 ขาดการเพิ่มทักษะของผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ 
ในการศึกษาดูงานในองค์กรที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลจนประสบความสำเร็จ 

3.44 

คะแนนเฉลี่ย 3.60 
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5-18 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตารางที่ 5-5 โอกาส 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
ด้านสังคม (Social) O1 สังคมภายนอกมีแรงผลักดันให้องค์กรต้องเปลี่ยนผ่าน

สู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
4.03 

O2 สังคมโดยร่วมส่งผลต่อผู ้ปฏิบัติงานให้มีความสนใจ 
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 

4.14 

O3 สังคมภายนอกเปิดกว้างและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
สนใจในการเรียนรู ้ด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล โดยการ
แสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 

4.09 

O4 ประชาชนมีความสนใจในแหล่งความรู ้และการใช้
ป ร ะ โ ยชน ์ จ ากทร ั พย ์ ส ิ นทา งป ัญญามากขึ้ น  
โดยแสวงหาความรู้จากโลกออนไลน์ต่าง ๆ 

3.71 

O5 สังคมและประชาชนมีพฤติกรรมลดการเด ินทาง  
และต้องการทำธุรกรรมจากที่ใดก็ได้ รวมทั้ง มีความ
เชื่อมั่นที่จะบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 

3.57 

ด้านการเมือง (Politics) O6 นโยบายของภาครัฐผลักดันให้มีการบูรณาการข้อมูล  
และปรับเปลี ่ยนสู ่ระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย 

4.03 

O7 การมีนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศให้เป็น
ป ร ะ เ ทศแ ห ่ ง น ว ั ต ก ร รม  ( Innovation Nation)  
และขับเคลื่อนระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
ส ่งผลต่อการขออนุม ัต ิโครงการหรืองบประมาณ
สำหรับดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.94 

O8 มีนโยบายอย่างชัดเจนในการนำดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 
เพ ื ่อให ้สอดร ับก ับมต ิของคณะร ัฐมนตร ีในการ
ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4.11 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) O9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที ่มีความ 
สามารถในการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่ต้องให้บริการประชาชน และที่มีภารกิจสำคัญในการ
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชิงพาณิชย ์

4.00 

ด้านกฎหมาย (Legal) O10 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้มีความคล่องตัว  
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกและช่วยป้องกัน 
การทุจริต เนื่องจากมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้โดยง่าย 

3.89 

O11 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่มีความชัดเจนส่งผล 
ให้หน่วยงานมีกรอบในการพัฒนาระบบดิจิทัลได้ 

4.03 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 5-19 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

โอกาส 
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  

(1-5) 
ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

O12 เทคโนโลย ีม ีการพัฒนาอย่างต ่อเน ื ่องส ่งผลให้  
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีตัวเลือกมากขึ ้นในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและอำนวย
ความสะดวกประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีได้มากยิง่ขึน้ 

4.20 

O13 การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือต่าง ๆ มีความรวดเร็วข้ึน กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา จึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนภารกิจหลัก เช่น การใช้เทคโนโลยี AI  
หรือ Image Processing ได้ 

3.66 

O14 เทคโนโลยีส่งเสริมให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย รวมทั้งแนวโน้ม 
ของนวัตกรรมเทคโนโลยีว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
ได้ง่ายยิ่งข้ึน 

3.77 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

O15 การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในยุคใหม่  
ได้มีการส่งเสริมการรักษาสิ ่งแวดล้อมมากยิ ่งขึ้น 
เช่น การใช้เทคโนโลยี Green Energy ซึ่งจะส่งผลให้
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประหยัดงบประมาณในด้าน
พลังงาน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

4.39 

คะแนนเฉลี่ย 3.97 

ตารางที่ 5-6 อุปสรรค 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

อุปสรรค ค่าน้ำหนักเฉลี่ย 
(1-5) 

ด้านสังคม (Social) T1 ม ีข ้อม ูลภายนอกจำนวนมากที ่ม ีความส ัมพ ันธ์
เกี่ยวข้องกัน แต่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำมา
วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.83 

T2 ผู ้ร ับบริการบางกลุ ่มยังยึดติดกับการทำธุรกรรม 
โดยการเข้ามาติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที ่ ถึงแม้  
จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.94 

ด้านการเมือง (Politics) T3 จากความไม่มั ่นคงทางการเมือง อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ  

3.42 

T4 นโยบายรัฐบาลไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้หน่วยงาน
ด้านงบประมาณ สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

3.97 
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5-20 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
ตัวแปร 

อุปสรรค ค่าน้ำหนักเฉลี่ย 
(1-5) 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) T5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่ต่อเนื่อง 

4.08 

T6 ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและข้อจำกัดในการจ้าง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ซ ึ ่งม ีการแข่งขัน 
กับภาคเอกชนท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีสูงกว่าส่วนราชการ
มาก จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจมาปฏิบัติงานส่วนราชการ 

4.50 

ด้านกฎหมาย (Legal) T7 ระเบียบในการจัดซ ื ้อ จ ัดหาคร ุภ ัณฑ์งบประมาณ 
ไม่เอื้ออำนวยต่อการได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

3.97 

T8 ขาดกลไกทางกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ
ระดับประเทศท่ีจะทำให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4.03 

T9 ขาดความช ัด เจนเร ื ่ อ งกฎหมายและแนวทาง 
การปฏิบัติภายใต้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.94 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

T10 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งให้การ
เช ื ่อมโยงข ้อม ูลระหว ่างระบบงานต ้องม ีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน 

4.21 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

T11 การปฏิบัติงานในปัจจุบันยังมีความจำเป็นต้องใช้
กระดาษจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ที ่เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากการใช้กระดาษส่งผลโดยตรง 
ต่อการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่ง
ของปัญหาโลกร้อน  

4.37 

คะแนนเฉลี่ย 4.02 
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จากค่าน้ำหนักเฉลี่ยข้างต้น สามารถวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือกำหนดกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเป็นกราฟได้ ดังนี้ 

 

รูปที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเมทริกซ์ทาวซ ์

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พิจารณาผลกระทบจากปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยใช้เครื ่องมือ TOWS Matrix เพื ่อทำการวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร แสดงดังตารางที่ 5-7  

ตารางที่ 5-7 TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
จุดแข็ง 

S1 – S31 
จุดอ่อน 

W1 – W26 
โอกาส 

O1 – O15 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน) 
อุปสรรค 

T1 – T11 
กลยุทธ์ป้องกนั (ST) 

(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
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ซึ่งในการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า  
มีจ ุดแข็ง (S) ภายใน และอุปสรรค (T) ภายนอก ซึ ่งกรมทรัพย์ส ินทางปัญญา สามารถใช้จ ุดแข็ง 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลีกเลี ่ยงอุปสรรคที ่จะเกิดขึ ้น หรือกลยุทธ์ป้องกัน (ST Strategy)  
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. 2566 – 2570 โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วย TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 5-8 

ตารางที ่5-8 การว ิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของกรมทรัพย ์ส ินทางป ัญญา  
ด้วย TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 – S31) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W26) 

Opportunities  
หรือ โอกาส 

(O1 – O15) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส) 

▪ S17-S18-S6-S3-O2-O4-O6 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
เช ื ่ อม โยงและบ ู รณาการข ้อมูล 
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื ่อส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์   
มุ่งสู่การเป็น “ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ของประเทศ” 

▪ S17-O3-O8-O11 พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมายดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์และ
ท ั นต ่ อการ เปล ี ่ ยนแปลง ในยุ ค 
Disruption 

▪ S11-S19-O14-O12-O13-O17 
พัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจทิลั
ของบุคลากรในเชิงรุกด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
เช่น การจัดอบรมในรูปแบบดิจิทัล 
และผลักดันให้เกิดการเรียนรู ้ด้วย
ตนเอง (Self-service, e-Learning) 

▪ S19-S23-S21-S13-O3 จัดทำแผน 
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน) 

▪ W1-O8-O11 ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ม ี ก า ร
ประกาศใช ้นโยบายและระเบ ียบ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการ
ปฏิบัต ิงาน เช่น นโยบายคุ ้มครอง
ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล แนวทางการใช้
อ ุปกรณ์ส ่วนตัวและนโยบายอื ่น ๆ  
ที่ สอดคล ้องก ับนโยบายภาครั ฐ  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

▪ W4-O7 บ ร ร จ ุ เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ด ้ า น
เ ทค โ น โ ลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล ท ี ่ ม ี ค ว าม รู้
ความสามารถด้านดิจิทัลให้ครบถ้วน
ตามกรอบอัตรากำลัง 

▪ W12-W11-W13-O14-O15-O5 
วางแผนการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทันสมัยสอดรับ
ก ั บ น โ ย บ า ย ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
นอกสถานท่ี ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

▪ W24-W28-O1-O12 สนับสนุนใหม้ี
ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี ส ม ั ย ใ ห ม่  
และสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเนื ้อหา
ดิจิทัลที่น่าสนใจ (Digital Content)  
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 
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ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 – S31) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W26) 

  ▪ W8-O14 ปร ับปร ุงมาตรฐานการ
พัฒนาระบบและกำหนด Platform 
ที ่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
Low Code เ พ ื ่ อ ล ดภ า รก ิ จ ง าน 
ด้านการพัฒนาโปรแกรม และง่าย 
ต่อปรับเปลี่ยนแปลง 

▪ W3-W13-O12-O13-O14 
สนับสนุนให้มีพ ื ้นที ่จ ัดเก็บข้อมูล 
และเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบงาน
ด ิ จ ิ ท ั ล  ใ ห ้ ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด้  
จากภายนอกสำนักงานใช ้งานได้  
ทุกเวลา และมีความปลอดภัยสูง 

Threats หรือ 
อุปสรรค/ภยัคุกคาม 

(T1 – T11) 

กลยุทธ์ป้องกนั (ST) 
(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

▪ S1-S2-S24-S25-T9 ส น ั บ ส นุ น 
ให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบภายใน
ให้รองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล
แทนการใช้กระดาษ โดยขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์ และการผลักดัน 
จากผู้บริหารระดับสูง 

▪ S11-S13-T12-T13 พัฒนาบุคลากร 
ท ี ่ ม ี ความพร ้ อมในการ เร ี ยนรู้  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ม ีทักษะสูง 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ร ู ้ เท ่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัล เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

▪ S7-S12-T15 สน ับสน ุนให ้ม ีการ
ประเมินความเสี ่ยงด้านระบบรักษา 
ความปลอดภัยเป ็นประจำ (Risk 
Assessment)  เ พ ื ่ อ ป ้ อ งก ั นก า ร 
สูญหายของข้อมูล 

▪ S14-T13 เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
ส ำหร ั บป ้ อ งก ั นข ้ อม ู ลส ูญหาย  
ลดความเส ี ่ยงและจัดหาอุปกรณ์
สำรอง 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

▪ W9-W10-W20-T6 จัดจ้างนักเทคโนโลยี 
ดิจิทัลและนักวิทยาการข้อมูลแบบ
รวมศูนย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว 
และสนับสนุนภารกิจของศูนย์ข้อมูล
เ ศรษฐก ิ จการค ้ า ให ้ ก ้ า วส ู ่ ก าร
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-
Driven Strategy) 

▪ W7-W10-W21-W22-T5-T6-T7-
T12-T13 เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายพร้อมการดูแล (Infrastructure  
as a Service) จากบร ิ ษ ั ท เอกชน 
หรือใช้ศูนย์ Data Center ของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา 
และลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ 
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ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 – S31) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W26) 

 ▪ S5-T5-T6-T7-T16 ส ่ ง เสร ิมให ้มี
ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ ใ น ร ู ป แ บ บ 
Software as a Service เ พ ื ่ อ ล ด
ค่าใช้จ ่ายในการบำรุงรักษาระบบ  
ลดภาระงานของเจ้าที่ด้านดิจิทัลใน
การดูแลรักษา รวมทั้งได้ระบบงาน 
ที่ทันสมัย 

▪ S17-T10 ปรับปรุงระบบงานดิจิทัล
ให้ม ีมาตรฐานการเชื ่อมโยงข้อมูล 
และจ ัดหาระบบบร ิหารจ ัดการ
เช ื ่ อม โยงข ้ อม ู ล  (API Gateway)  
เพ ื ่ อลดการพ ัฒนาร ูปแบบการ
เชือ่มโยงข้อมูลที่แตกต่างกัน 

▪ S6-T8-T10-T11 สนับสนุนให้มีการ
จ ั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  ( Data 
Standard)  ภายในกรมทร ัพย ์ สิ น 
ทางปัญญา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ก ับหน ่วยงานอื ่น ๆ และลดการ
พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

▪ S17-T1 ปร ั บปร ุ ง ร ะบบด ิ จ ิ ทั ล 
ให ้รองร ับการเข้าใช้งานได ้หลาย
อ ุปกรณ์ เพ ื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ 
ด้านอุปกรณ์ดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการ 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ 
มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหนว่ยงาน 
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บทที่ 6 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงาน 

ด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน 

การกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำทิศทาง 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสถานภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในปัจจุบัน  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดระบบงานดิจิทัลที่กรมมีอยู่หรือกำลัง
พัฒนาในปัจจุบัน 

เป้าหมายหลักของแนวคิดคือ ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีความเป็นเลิศ
ในการพาณิชย์ของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก ดังนี้ 

6.1 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก  
ของหน่วยงาน 

ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก 
ของหน่วยงานมาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ 
ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือกระบวนการในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Information Technology: IT) มาสน ับสน ุนการดำเน ินงานตามภารก ิจให ้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส ูงส ุดต่อองค์กร ซึ ่งจะช่วยให้ทั ้งการดำเนินงานตามภารกิจ  
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยมีหลักแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1) เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะกับภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นไปที่
เทคโนโลยีที่จัดหาได้ง่าย มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล  

2) เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน นอกจากการเลือกเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการประยุกต์หรือพัฒนาระบบงานให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม
กับการทำงานที ่เปลี ่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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3) เลือกใช้เทคโนโลยี Open Source และสถาปัตยกรรม MVC, MVP, MVVM ปัจจุบันมีการ
ใช้เทคโนโลยี Open Source มาพัฒนาระบบงาน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบงานหน่วยงานควรกำหนดให้สถาปัตยกรรม
ของระบบที่จะพัฒนาเป็น MVC หรือ MVP หรือ MVVM เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
แบบต่อยอด หรือนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนาระบบงานใหม่ทั้งหมด 

4) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบงานจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทาง  
การพัฒนาระบบมีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับการใช้งานกับความหลายหลาก 
ของอุปกรณ์ และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของระบบ 
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รูปที่ 6-1  สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) 
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จากแนวคิดข้างต้น ได้วางแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเป็นสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) ดังรูปที่ 6-1 ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการ 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภายใต้ 
สังกัดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

6.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการเลือกใช้บริการซอฟต์แวร์แบบ Software as a Service 
(SaaS) เป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากร  
ด้านเทคโนโลยี หากมีระบบงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้พิจารณา
เลือก 3 กรณี ต่อไปนี้ 

กรณีที ่ 1 กรณีที ่ระบบงานเป็นระบบงานบริหารงานภายในของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือเป็นระบบที ่ม ีข ้อมูลชั ้นความลับหรือความมั ่นคงของภาครัฐ ควรจะใช้ศูนย์ข ้อมูลหลัก 
และศูนย์ข้อมูลสำรองของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ ่งจะมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา  
โดยไม่ต้องดูแลและรักษาระบบด้วยตนเอง 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ีระบบงานเป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลความลับหรือความมั่นคง 
สามารถเล ือกใช ้บร ิการ Cloud ภาคเอกชน ภายในประเทศ เพื ่อให ้บร ิการตลอด 24 ชั ่วโมง  
เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ และลดภาระการดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้ง ลดภาระการลงทุนระบบ
ป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนหรือผู้ประกอบการ 
ได้ตลอดเวลา 

กรณีที่ 3 กรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความพร้อมที่จะดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของตนเอง สำหรับสนับสนุนภารกิจหลัก  
ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชน และศูนย์ข้อมูลหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ไม่สามารถ
ให้บริการได้ สามารถจัดหาศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของตนเอง โดยควรจะใช้เทคโนโลยี 
Hyperconverged เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 

โดยมีแบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษา  
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ดังรูปที่ 6-2 
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รูปที่ 6-2  แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์เครือข่าย 

และระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

6.1.1.1 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure: VDI)  

กรมทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา ได้ม ีการนำเทคโนโลย ีระบบคอมพิวเตอร ์แบบเสมือน  
(Virtual Desktop Infrastructure: VDI) มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรภายในองค์กร โดยระบบคอมพิวเตอร์แบบ
เสมือน จะมีการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล (Data) 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่ศูนย์กลางหรือ Data Center ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเป็นการบริหาร
จัดการแบบแบบรวมศูนย์และจำลองการทำงานเป็นเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน  
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบถึงข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือนได้ 
ดังตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 
(Virtual Desktop Infrastructure: VDI) 

โครงสร้าง 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 

(Virtual Desktop Infrastructure: VDI) 
ข้อดี ข้อเสีย 

ด้านระบบงาน 
(Software) 

1. สามารถ Update Version Application 
หรือ Version Software จากศูนย์กลาง
ได้ 

2. สามารถควบคุมการติดตั้ง Software 
ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องลูกข่าย
ติดตั้ง Software ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ได้ 

1. ไม่รองรับกรณีเครื่องลูกข่ายต้องการ
ใ ช้  Software ท ี ่ ต ่ า ง ก ั น  ห ร ื อมี  
Software ท ี ่ม ีการใช ้ งานจำนวน
เครื่องน้อย ๆ 

2. ไม่สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่ 
(WFH) เนื ่องจากจำเป็นต้องใช้งาน
ระบบเครือข่ายสื่อสาร 
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โครงสร้าง 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 

(Virtual Desktop Infrastructure: VDI) 
ข้อดี ข้อเสีย 

ด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 
(Server and 
Network) 

1. สามารถสำรองข้อมูลจากศูนย์กลางได ้
2. สามารถกำหนด Network Policy 

และ Firewall Rule จากศูนย์กลางได้ 
3. สามารถบริหารจัดการ Anti-virus, 

Personal Firewall แ ล ะ Malware 
Protection ได้จากศูนย์กลาง 

1. กรณีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(Server) มีปัญหาหรือขัดข้อง ระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนทั ้งหมด จะไม่
สามารถใช้งานได้ในขณะนั้น 

2. กรณีเคร ื ่องล ูกข ่ายคอมพิวเตอร์
เสม ือนม ีป ัญาหาเร ื ่ องส ัญญาณ 
Internet การเช่ือมต่ออาจขัดข้องได้ 

ด้านเครื่องและอุปกรณ ์
(Infrastructure) 

สามารถใช้งานแบบ Thin Client แทน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) หรือ
คอมพิวเตอร์พิวเตอร์พกพา (Notebook) 
เพื่อลดทั้งค่าใช้จ่ายได้ 

1. ค ่า ใช ้จ ่ ายในการจ ัดการบร ิหาร
ศ ู น ย ์ ก ล า ง  ห ร ื อ  Data Center 
ค่อนข้างสูง 

2. จ ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง ม ี ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพเครื ่องคอมพิวเตอร์  
แม่ข่ายตลอดเวลา เพื่อให้รองรับการ
ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ 

ด้านความปลอดภยั 
(Security System) 

สามารถก ู ้ ค ื น ระบบ งาน  (Disaster 
Recovery) จากศูนย์กลางได้ 

จำเป ็นต ้องต ิดต ั ้ งระบบร ักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มเติม 

ด้านระบบปฏิบัติการ  
(Operating System) 

1. สามารถปฏิบัติการบนระบบ Hybrid 
C loud  และ Mul t i -C loud ได ้

2. สามารถปฏ ิบ ั ต ิ ก ารบน Mobile 
Device ได้โดยไม่ต ้องพัฒนาระบบ
สำหรับ Version Mobile Application 

การ Upgrade ระบบปฏ ิบ ัต ิการใหม่   
จะทำในภาพรวม ซึ ่งอาจส่งผลต่อการ 
ใช้งาน Software บางตัวที ่ยังไม่รองรับ
ระบบปฏิบัติการใหม่ 

จากข้อดีและข้อเสียข้างต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงควรพิจารณานำเทคโนโลยี VDI  
มาประยุกต์ใช้กับบริการที่มีความจำเพาะเจาะจง เช่น การให้บริการประชาชนที่ต้องใช้ระบบงาน  
หรือซอฟต์แวร์เหมือน ๆ กัน ไม่มีการเคลื่อนย้ายสถานที่บ่อย ๆ และไม่เปลี่ยนหรือเพิ่มซอฟต์แวร์
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของระบบ VDI สำหรับการทำงานหรือการให้บริการที่ต้องมีการ
เคลื ่อนย้ายหรือทำงานนอกสถานที ่ เห็นควรให้พิจารณาจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
ที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ มีอายุการใช้งานในช่วง 5-7 ปี และควรมี
คุณสมบัติรองรับการใส่ SIM Card โทรศัพท์มือถือ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

6.1.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล 

การพัฒนาระบบดิจิทัลและข้อมูล เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ภายในประเทศ ควรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
ดำเนินงานเชิงรุกของหน่วยงาน ดังนี้ 
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1) Geographic Information System (GIS) 

เทคโนโลยี GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการรวบรวมบริหารจัดการ  
และว ิเคราะห์ข้อมูลบนพื ้นฐานของวิทยาศาสตร์ด ้านแผนที ่ ซ ึ ่งเป็นการนำข้อมูล 
ในหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานการทำงานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์ ร่วมกับระบบ
ฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงเชิงพิกัด ระบบ GIS จึงหมายรวมถึงทั้งระบบ การให้คำตอบ 
เชิงพื ้นที ่ ซึ ่งใช้เทคโนโลยีเพื ่อดำเนินการในขั ้นตอนต่าง ๆ เริ ่มตั ้งแต่การรวบรวม 
และนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การกำหนดเงื่อนไขสำหรับเลือกใช้
ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หรือสร้างแบบจำลองเชิงพ้ืนที่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไปใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System: DSS) หรือใช้ GIS ร่วมกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication: GI) เป ็นต ้น ท ั ้ งน ี ้  เพ ื ่ อให ้ม ีมาตรฐานในการแลกเปล ี ่ ยนข ้อมูล 
เชิงพื ้นที ่กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลแผนที่ควรมีมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ตามมาตรฐาน ThaiSDI (Thai Spatial Data Infrastructure) 

GIS จึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไรได้ 
ทุก ๆ ธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรได้นำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนงาน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบ GIS ในปัจจุบันมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานต่าง ๆ 
ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ ่งขึ ้น GIS ถือเป็น Complete IT Solution  
ที่สามารถช่วยให้เห็นภาพของพื้นที่การทำงานในมุมกว้างและสามารถวิเคราะห์พื้นที่  
ได้อย่างง ่ายดาย อีกทั ้งยังช ่วยลดระยะเวลาการทำงานและขั ้นตอนการทำงาน 
ในบางส่วน ดังรูปที่ 6-3 

 
รูปที่ 6-3  Geographic Information System (GIS) 
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2) Image Processing 

Image Processing คือ เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือเพิ่มความคมชัดของภาพ  
ให ้มากย ิ ่ งข ึ ้น  ป ัจจ ุบ ันหน ่วยองค ์กรได ้ม ีการใช ้ความสามารถของเทคโนโลยี   
Image Processing ในการสนับสนุนงานต่าง ๆ แทนคนได้ เช่น ระบบดูแลการจราจร 
บนท้องถนน ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต ระบบเก็บข้อมูล
รถที ่เข้าและออกอาคารโดยอ่านป้ายทะเบียนรถ ระบบตรวจจับใบหน้าจะทำหน้าที่
วิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยกระบวนการในการประมวลผลภาพนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์
จะตอ้งถอดรหัสค่าสีในแต่ละตำแหน่งต่าง ๆ ดังรูปที่ 6-4 

 
รูปที่ 6-4  Image Processing1 

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ซึ่งควรจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image Processing มาช่วยในการประมวลผลในเชิงรุก 
คือ ผู้ประกอบการควรจะมีระบบในการตรวจสอบ เปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความคล้าย
ของเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นจดทะเบียน เพ่ือลดระยะเวลาในการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ
ได้อีกทางหนึ่ง 

  

 
1 www.cybertice.com 
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3) Text Mining 

Text Mining หรือ การทำเหมืองข้อความ หรือการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล
เอกสาร (Knowledge Discovery in Document Databases) เป ็นกระบวนการ 
ที่กระทำกับข้อความ เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุด
ข้อความนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จำ การเรียนรู ้ของเครื ่อง หลักคณิตศาสตร์ 
หลักการประมวลเอกสาร (Document Processing) หลักการประมวลผลข้อความ 
(Text Processing) และหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language 
Processing) ซึ ่งจะช่วยในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ในการพิจารณาจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะต้องเปรียบเทียบข้อความ
จำนวนมากจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ดังรูปที่ 6-5 

 
รูปที่ 6-5  Text Mining Process2 

  

 
2 www.technected.com 
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4) Single-Source Data  

การออกแบบระบบสารสนเทศในลักษณะของแหล่งข้อมูลเดียว (Single-Source Data)  
หรือแหล่งข้อมูลความจริงเดียว (Single Source of Truth) คือ การสร้างแบบจำลอง
ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ทุกองค์ประกอบของข้อมูลถูกสร้าง  
หรือปรับปรุงเก็บไว้เพียงแหล่งเดียว การเชื ่อมโยงใด ๆ  ที่เกี ่ยวกับข้อมูลเหล่านี้  
จะดำเนินการด้วยรูปแบบการอ้างอิงเท่านั้น โดยที่ข้อมูลสามารถจัดเก็บในรูปแบบ
ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื ่น ๆ ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลนั้นจะอ้างอิงกลับไปยัง
ตำแหน่ง Single-Source Data หล ัก โดยไม ่ม ีการเก ็บค ่าท ี ่ซ ้ำซ ้อนก ัน ด ังนั้น  
การออกแบบ Single-Source Data จึงมีความสำคัญ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการออกแบบระบบดิจิทัลในภาพรวม รวมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูล
และการบูรณาการระบบให้สามารถทำงานร่วมกันอีกด้วย  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จำเป็นต้องบูรณาการระบบและข้อมูล  
โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงร่วมกันได้และเป็นข้อมูลความจริงเดียว เพื่อให้สอดรับ
กับนโยบาย Open Data ของรัฐบาลที่ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน และการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ซึ่งจะนำพาให้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก้าวเข้าสู่การให้บริการข้อมูลตามนโยบาย Open Data ในระดับประเทศ
และสากลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสดงดังรูปที่ 6-6 

 
รูปที่ 6-6  MOC Single-Source of Truth 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 6-11 
 

5) Paperless 

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น การใช้กระดาษ
ซึ่งมีต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต้นไม้และพลังงานในการผลิตนั้น เป็นการสิ้นเปลือง  
ทั ้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั ้งยังส่งผลให้เกิดขยะและมลพิษต่อโลกในปัจจุบัน  
ผนวกกับยุคสมัยที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการรณรงค์และแนวคิดต่าง ๆ  
ในการลดมลภาวะ ด้วยปัญหาที ่กล่าวมาเหล่านี ้จึงมีการคิดค้นแนวคิดที ่เร ียกว่า 
Paperless กล่าวคือ การนำแนวคิดในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุน 
ในการผลิตสูง ลดการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ อันก่อให้เกิด
มลพิษ รวมไปถึงลดกระบวนการจัดเก็บเอกสารที่เกิดความยุ่งยากในการสืบค้นและ  
ใช้พื้นที่จัดเก็บสูง นำไปสู่การออกแบบกระบวนการและจัดทำระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้น  
จนจบกระบวนการ ซึ่ง Paperless มีหลักการง่าย ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร 
ในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ Cloud Server การจัดเก็บใน Hard disk, Flash Drive หรือการส่ง
เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สลิปเงินเดือน ใบเสร็จ
ค ่าใช ้จ ่าย แบบประเมินการแนบไฟล ์สำเนาให้ก ับผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องแทนการพ ิมพ์  
ก่อนการประชุม หรือกระบวนการประสานงานระหว่างแผนกด้วยระบบดิจิทัล  
โดยมีตัวอย่างขั้นตอนการจัดแบบฟอร์มและอนุมัติผ่านระบบดิจิทัล แสดงดังรูปที่ 6-7 

 
รูปที่ 6-7  ขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มและอนุมัติผ่านระบบดิจิทัล 

มุ่งสู่การดำเนินงานแบบไร้กระดาษ 

การที่แนวโน้มและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ทั้งบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ ต่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
และเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Paperless ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริการราชการแผ่นดิน 
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6) Mobile Technology 

Mobile Technology มีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์ดิจิทัล
เคลื่อนที่ ทั ้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ได้เข้ามา 
มีบทบาทในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีดังกล่าวได้พัฒนา
อย่างรวดเร็วจนทำให้มีราคาที่ถูงลง สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย และสามารถนำติดตัว 
ไปใช้งานในที่ต ่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการพัฒนาเรื ่องการส่งสัญญาณ 
แบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) หรือสัญญาณโทรศัพท์แบบเครือข่าย
ไร้สาย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงยุค 5G ทำให้การใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการส่งผ่านข้อมูล
เป็นไปได้ง่าย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
สูงขึ้นตามอัตราการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ  

นอกจากนี้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งาน
ข้ามระบบปฏิบ ัต ิการได ้ ท ั ้งบน iOS และ Android รวมถึงร ูปแบบการส ื ่อสาร 
กับผู้ใช้งานที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเน้นระบบสัมผัส การค้นหาข้อมูล การ
แสดงรูปภาพ เสียง และวิดีโอ ทำให้การใช้งาน Mobile Technology สามารถใช้งานได้ 
ในทุกกลุ่มบุคคล และช่วงอายุที่แตกต่างกัน สำหรับในธุรกิจที่มีการแข่งขัน หากผู้บริหาร
องค์กร หรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างทันท่วงที โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พกติดตัว
ทุกวันอยู่แล้ว จะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเกิดความได้เปรียบกว่า
คู่แข่ง ในส่วนของบุคคลทั่วไป การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น 
ก็สามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Laptop หรือ Notebook สามารถทำงานได้แม้อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังเช่น สภาพแวดล้อมการทำงานในส่วนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
องค์การคลังสินค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ที่มีความจำเป็นต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ อีกทั้งเมื่อมีสัญญาณโทรศพัท์
หรือสัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถรับส่งข้อมูลกับผู้อื่นได้ทันที สอดรับกับการส่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารได้อย่างทันท่วงที ดังรูปที่ 6-8 
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รูปที่ 6-8  การใช้งาน Mobile Technology 

7) Cloud Computing 

Cloud Computing หรือระบบการประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ
ออนไลน์ คือ การให้บริการสำหรับการใช้งาน/เช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Computer 
System Resources) หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
ตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถใช้งานข้อมูลบน Cloud จากสถานที่ใดก็ได้ 
โดยลดต้นทุนในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ขององค์กร และการบำรุงดูแล
รักษาระบบ (Maintenance) ของหน่วยงาน เพื ่อให้หน่วยงานสามารถมุ ่งเน้นไปที่
กระบวนการทำงานหลักขององค์กรได้ 

ในระยะยาวการประมวลผลแบบ Cloud มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง 
ในทุกอุตสาหกรรม ปัจจุบันเป็นเพียงระยะเริ่มต้นในการนำการประมวลแบบ Cloud 
มาใช้งานเท่านั้น โดยประเภทของ Cloud แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) Public Cloud เป็นระบบแบบเปิด ที ่ผู ้ใช้งานทั่วไปที ่มีสิทธิในการใช้งาน
สามารถเข้ามาใช้งานทรัพยากรในการสร้างเครือข่าย หรือระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้งานได้ทั ้ง Hardware และ Software ขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการ 
ของแต่ละผู้ให้บริการ Cloud  

(2) Private Cloud เป็นระบบแบบปิด ที ่มีเฉพาะคนในองค์กรจสามารถเข้าถึง
ทร ัพยากรได้  โดยระบบคอมพิวเตอร ์และ Software จะม ีการจ ัดเก็บ 
และป้องกันที ่ปลอดภัยบนศูนย์ข ้อมูล (Data Center) ของผู ้ให ้บริการ  
โดยหน่วยงานสามารถใช้งานหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ 
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(3) Hybrid Cloud เป็นระบบแบบผสมผสาน ทั้ง Public Cloud และ Private Cloud 
โดยนำข้อมูลของทั้ง 2 ระบบมาใช้งาน เช่น ใช้งาน Private Cloud สำหรับ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากร แต่ใช้งาน Public Cloud สำหรับงานพัฒนาบุคลากร 
(ฝึกอบรม ประเมินผล) เป็นต้น 

สำหรับรูปแบบการใช้งาน Cloud Computing มีหลายรูปแบบ เช ่น ร ูปแบบ 
Software as a Service หรือ SaaS ที่ผู ้ใช้งานสามารถใช้ Software ได้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
รูปแบบ Infrastructure as a Service หรือ IaaS ที่ใช้งาน Cloud ในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น เครือข่าย (Network) ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) หรือระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) เป็นต้น 

8) Data Warehouse and Data Mart 

ข้อมูล คือ ทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร การรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และกระจัดกระจาย ยากที่จะนำมาทำงานร่วมกัน เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของคลังข้อมูล  
ในการขจัดหรือทำให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง และนำไปสู่การทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอิสระ มีระดับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันได้  

คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
เพื่อจัดเก็บไว้ที ่เดียวกัน คลังข้อมูลที ่ดีควรออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมากได้ สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร หลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี Schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน และใช้ 
Schema เดียวกัน 

ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ คลังข้อมูลที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในหน่วย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit, SBU) หรือในแผนกหนึ่ง ๆ เป็นส่วนย่อย
ของ Data Warehouse เปร ียบเสมือนคลังข ้อมูลขนาดเล ็กที ่ม ีล ักษณะเฉพาะ 
มีขนาดของข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่ำเนื่องด้วยปัจจุบันข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผล  
ต่อการวางแผนวิเคราะห์ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Data Warehouse) 
นำไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) อย่างไรก็ตาม 
การ Transform องค์กรให้กลายเป็น Data-Driven Organization นั้น จำเป็นต้องสร้าง
วัฒนธรรมการใช้งานข้อมูล (Data-Driven Culture) ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรเห็นถึง
ความสำคัญกับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  
ด้วยการปลูกฝังหรือสร้างทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าและประโยชน์  
ที่จะได้รับ 
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9) Big Data 

ข้อมูลในปริมาณมาก ซึ่งข้อมูลนั้นมีปริมาณที่มาก การเติบโตที่รวดเร็ว และมีความ
หลากหลายทั้งท่ีมีโครงสร้าง (Structured) หรือไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) อีกด้วย 
โดยในระบบอินเทอร์เน็ตในยุคที่ Social Media ได้รับความนิยมสูง ประชาชนทั่วโลก
ต่างใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน ส่งผลให้เกิดข้อมูลหรือสารสนเทศ 
ขึ้นจำนวนมาก บุคลากรจากหลายสถานที่ทั่วโลกพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย พร้อมทั้ง อุปกรณ์ (Device) ที่มีจำนวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย 
ทั ้ง Smart Device, IoT (Internet of Things) ที่รองรับการเข้าถึงการใช้งานข้อมูล
จำนวนมาก ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างข้อมูลออกมามากมายในแต่ละวัน คุณสมบัติ
ของ Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ 

(1) Volume ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป 

(2) Variety ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ 
มัลตมิีเดีย 

(3) Velocity ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนงานและโครงการ 
และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงโลกการค้าภายใต้ยุคดิจิทัล 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นผู ้ดูแล ควบคุมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ  
จึงได้มุ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล อาทิ IoT, GIS, ERP เป็นต้น และ
ส่วนประกอบหนึ ่งท ี ่กระทรวงพาณิชย ์พยายามผล ักด ัน ค ือ การใช ้ Big Data  
เพื ่อยกระดับการทำงานของกระทรวงสู ่อนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้ง
คณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการ Big Data เพื ่อทำหน้าที ่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านการค้าที่เกี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ทั้งในการจัดทำ Big Data  
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และลดขั้นตอน 
ความซ้ำซ้อนในการทำงานของกระทรวง ซึ ่งเทคโนโลยีดังกล่าวหากมีการวางแผน 
จัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ต้องการใช้งานข้อมูลเป็นอย่างมาก 
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10) Data Science and Artificial Intelligence 

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที ่ส ูงขึ ้นเรื ่อย ๆ ในแต่ละองค์กร  
จึงต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนและการวิเคราะห์  
ทั้งในด้านของการตลาด การผลิต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  
ขององค์กร สำหรับเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ ได้นำมาใช้
เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพ่ือให้เกิดผลทางธุรกิจสูงสุด คือ Data Science 
และ Artificial Intelligence 

Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการค้นหา 
หรือตอบคำถามในสิ่งที่ต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการคำตอบช่วยในการ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล 

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความฉลาดเทียมที ่พัฒนา 
อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ 
ได้โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์การประมวลผลให้เป็นไป 
ตามสถานการณ์ได้ จากความสามารถของ AI เหล่านี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ภาคอุตสาหกรรมได้นำ AI มาใช้ในรูปแบบของหุ่นยนต์ เพื่อช่วยในเรื่องของภาคการผลิต 
ภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ได้มีการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ และแนะนำการ
ลงทุนซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเศรษฐกิจและการลงทุน  
ทั้ง 2 อย่าง ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ 
มาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
รูปที่ 6-9 Data Science and Artificial Intelligence (AI) 3 

  

 
3 Brian Johnson. (2018). Artificial Intelligence (AI) — Top Use Cases and Technologies Used Today. สืบค้น 21 เมษายน 2564, 
จาก https://medium.com/@Brian.johnson_62680/artificial-intelligence-ai-top-use-cases-and-technologies-used-today-
3c22e1a63e78 
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ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น Zoom 
Cloud Meeting, Storage Cloud เป็นต้น 

(2) วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน  
(3) จัดหาหรือพัฒนาระบบที่จำเป็นให้รองรับการทำงานทุกส่วนงานในสำนักงาน  

เพ่ือทดแทนการทำงานแบบ Manual 
(4) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที ่ เหมาะสม เช่น 

เทคโนโลยี Low Code เป็นต้น 
(5) จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูล เพ่ือให้ระบบงานใหม่ ๆ มีมาตรฐาน 

ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ 
(6) จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และใช้

ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน และหน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดหน่วยงาน 

(7) จ ัดหาระบบบร ิหารการเช ื ่อมโยงข ้อม ูล (API Gateway) เพ ื ่อรองรับ 
การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเอกชนในอนาคต 

11) Blockchain 

Blockchain เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที ่คิดค้นขึ ้นมาเพื ่อความปลอดภัย 
สำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ โดยมีแนวคิดว่าการสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน 
ทำให้บทบาทของตัวกลางหายไป จากนั ้นนำข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี ่เหลี ่ยม  
โดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบห่วงโซ่ 
(Chain) ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูลอีก ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ  มีความไหลลื่น
และต้นทุนลดลง นอกจากนี้การทำงานของ Blockchain จะบันทึกข้อมูลไว้ในทุกที่
อย่างเป็นธรรม เพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมิชอบ สำหรับขั้นตอนการทำงาน 
ของ Blockchain ดังรูปที่ 6-10 
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รูปที่ 6-10 การทำงานของ Blockchain 4 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรพิจารณานำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บร ิการภาคร ัฐร ่วมก ับเทคโนโลย ีอ ื ่น เช ่น Artificial Intelligence, Big Data,  
Cloud Computing การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าต้นแบบ 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรืออื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีความทันสมัย แก้ไขปัญหาการเรียกคืนสินค้า  
ลดความเสี ่ยงของการขยายตัวของปัญหา ช่วยให้เกษตรกรหรือผู ้ประกอบการ  
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ และจัดการกับปัญหานั้นได้ทันท่วงที 

 

 
  

 
4 TNT Media and Network Co., Ltd. (2020). “What is blockchain” สืบค้น 21 เมษายน 2564 จาก https://www.tnt.co.th/ 
news/166-what-is-blockchain 
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6.1.3 ด้านบุคลากรของหน่วยงาน 

การพัฒนาด้านบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทาง 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื ่อว ันที ่  26 กันยายน 2560 เพื ่อให ้เป ็นกลไกสำคัญในการพ ัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐเร่งพัฒนาตนเอง 
และสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนในสังกัด 

จากทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล 
20 ปี มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้ 

 
รูปที่ 6-11  ทิศทางประเทศไทย 

ทั้งนี้ เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในช่วงปี  
พ.ศ. 2566-2570 คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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ตารางที ่6-2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 6-10 (Maturity) 
(2566 - 2570) 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการพัฒนางานภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

ผู้อำนวยการกอง ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
และสร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล 

ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ นักคิดเพื ่อการขับเคลื ่อนรัฐบาลดิจิทัล ที ่สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ผู้ทำงานด้านบริการ ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการ
ภาครัฐให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเองและภาครัฐกับประชาชน 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู ้สร้างองค์กรอัจฉริยะที ่มีความรอบรู ้เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร และรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในอนาคต 

ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รู้รอบ  
และเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง กำหนดแนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น 5 มิติ และ  
7 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 

ตารางที ่6-3 แนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

มิติท่ี มิต ิ กลุ่มทักษะ 
1 รู้เท่ากันการใช้เทคโนโลย ี 1) Digital Literacy 
2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 2) Digital Government, Standard and 

Compliance 
3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ออกแบบ

กระบวนการและบริการดิจิทัล และการรับประกัน 
3) Digital Technology 
4) Digital Process and Services Design and 

Assurance 
4 ใช้ด ิจ ิทัลเพื ่อการวางแผนบริหารจัดการและ 

นำองค์กร 
5) Project and Strategic Management 
6) Digital Leadership 

5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์ 

7) Digital Transformation 
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สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรและลดข้อจำกัดสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถสรุปแนวทางได้ ดังนี้ 

1) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัล 

2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย 

3) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง 

4) จัดจ้างผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเป็นที ่ปร ึกษาและวางแผนงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) จ ัดจ ้างน ักเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและน ักว ิทยาการข ้อม ูล เพ ื ่อสน ับสน ุนภารกิจ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เช่น การจ้างบุคลากรเฉพาะทางนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Science) แบบรวมศูนย์ ฯลฯ 

 
รูปที่ 6-12 การจ้างบุคลากรเฉพาะทางแบบรวมศูนย์ 

  

                    
                 
             

             
              

                                                   
             

                                                      
                

Data Analyst, Data Science
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6-22 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6.1.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน  

1) ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2) ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์

ร่วมกัน 
3) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
4) สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
5) จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล  

และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
6) รับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
7) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรด้านดิจิทัลได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื ่อการบริหารจัดการภายในองค์กรสู ่ “องค์กรอัจฉริยะ 
(Organization Intelligence)” โดยใช ้  AI Technology, Paperless, Robotic Process 
Automation, ERP, Digital Signature 

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์สู ่ “เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
ในด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล” โดยใช ้ Advance data analytic, Big Data, Mobile 
Technology 

3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื ่อการเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์สู ่ “ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ  
การพาณ ิชย ์ของประเทศ”  โดยใช ้  Data Warehouse, Single Data Source,  
APIs Gateway, Enterprise Content Management 

4) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรสู่ “บุคลากรที ่มีทักษะสูง 
พัฒนาประสิทธ ิภาพในการดำเนินงาน”  โดยใช ้ e-Learning, Employee Self-
service, Knowledge Management, Expert Outsourcing 

5) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตสู่ “ศูนย์ระบบ
คอมพิวเตอร ์ท ี ่ม ีความเสถ ียร ปลอดภ ัย และค ุ ้มค ่า”  โดยใช้  Hyperconverged 
Infrastructure (HCI), Software Defined Network (SDN), WAF, IPS, Cloud Computing, 
Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) 

6) การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล  
สู่ “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในยุค Disruption” โดยใช้ Data Standard, Data Governance, ISO/IEC 27701 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม 
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
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บทที่ 7 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม 

และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 – 2570 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้ 

7.1 วิสยัทัศน์ 

“ยกระดับส ู ่องค ์กรนว ัตกรรมดิจ ิท ัลและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงภายในปี 2570  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน” 

7.2 พันธกิจ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) เพิ ่มศ ักยภาพด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลก ับบุคลากรในการบร ิหารและการปฏิบ ัต ิงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

5) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ที่ได้มาตรฐานสากล 

7.3 เป้าหมาย 

1) พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัล 

2) ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัย 

3) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะทางและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนที่มีประสิทธภิาพ มีมาตรฐาน 
และมีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

7.4 ค่านิยม 

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
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7-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7.5 ยุทธศาสตร์ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ มีภารกิจเกี ่ยวกับ 
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความ
คุ ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และทำให้เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึง
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ นำไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในการจัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์ส ินทางปัญญา พ.ศ. 2566–2570  
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 8 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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บทที่ 8 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 สอบทานข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
แผนงานที่ 2 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการข้อมูล 

ด้านการพาณิชย์ในระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

แผนงานที่ 1 พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้ม ีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมมากขึ้น 

แผนงานที่ 2 พัฒนาเพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบ Back Office ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ 
และครอบคลุมมากขึ้น 

แผนงานที่ 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุน
ภารกิจ และวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในยุคเปลี ่ยนผ่านสู ่ส ังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ รวมทั ้งส่งเสริม 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์  
อย่างย่ังยืน 

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 3 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
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8-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน   พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู ้ด ้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มี  

ความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร ้างพื ้นฐานดิจ ิท ัลสมรรถนะสูง มีความมั ่นคง 
และปลอดภัย 

แผนงานที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับความปลอดภัยดิจิทัล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

แผนงานที่ 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1 ส่งเสร ิมการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบ 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูล และนำไปต่อยอดวัตกรรมใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี ่ยนผ่านสู ่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื ่อให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการและประชาชน 

1. สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) และปรับปรุงข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

2. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอก  
ในการกำหนดแนวทางการบรูณาการข้อมูลร่วมกัน 

จำนวนระบบงานท่ีมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระยุทธศาสตร์:  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหน่วยงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปญัญาแบบครบวงจร  
ทั้งในด้านข้อมูลและการทำธุรกรรม ด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยั 

2. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทกุท่ี ทุกเวลา 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทกุท่ี ทุกเวลา 

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office  
ใหม้ปีระสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน 

2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office  
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน 

3. จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างย่ังยืน 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย โดยมีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมคัรใจใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

2. เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 

1. ปรับปรุงกฎระเบยีบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

2. จัดทำนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 

3. จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. อัตราจำนวนผู้ประกอบการหรือประชาชนท่ีทำธุรกรรม
กับกรมทรัพยส์ินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชน 
ที่ทำธุรกรรมกับกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

3. มีนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู ้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั ่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการและประชาชนรู ้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร  และมีทักษะในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ  พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรูด้้านทรัพย์สินทางปญัญา
ให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

1. จำนวนประชาชนท่ีกดติดตามหรือแชร์ข่าวสาร 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มีระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปญัญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสู่เทคโนโลยีใหม่เพ่ือวางแผนและเตรียมการสู่การเปลี่ยนผ่าน
ระบบคลาวด์ในอนาคต รวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้วยเทคโนโลยี Hybrid เพื่อเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่าน 
สู่ระบบคลาวด์สาธารณะในอนาคต 

2. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และผา่นการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับขนาดองค์กร 

2. สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

4. จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยดีิจิทัล 
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุน
ภารกิจงาน 

1. การปฏิบัติงานท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ความสำเร็จ
ในการเข้าสู่การใช้ระบบคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

2. ผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศระดับสากลอยา่งต่อเนือ่ง 

3. มีการทดสอบการเจาะระบบและปิดช่องการโจมต ี
อย่างรัดกุม 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. บรรจสุมรรถนะดา้นการพัฒนาหรอืการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  
โดยให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติงาน 
หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

2. พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst)  
เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการประสาน
หรือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิค 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

3. พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง เพือ่ต่อยอดการใช้ข้อมูล
ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และควบคมุผู้รบัจ้างในการพัฒนาระบบ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง  
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และนำไปพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล 

1. มีสมรรถนะ (Competency) ด้านการใช้งาน 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 

2. จำนวนนักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst)  
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. จำนวนผู้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการวเิคราะห์
ข้อมูล 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 

ตารางและแผนความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนระดับชาต ิ

 

 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 9-1 
 

บทที่ 9 
ตารางและแผนภาพความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนระดับชาติ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570  
ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่เชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกระทรวงพาณิชย์ และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
นโยบายและแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ 20 ปี พ.ศ. 2559 - 2579 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ และเป็นกรอบในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลที่จะพัฒนารายละเอียด  
การเชื่อมโยงแสดงดังรูปที่ 9-1 และตารางท่ี 9-1 

 
 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 9-2 
 

 

รูปที่ 9-1 แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และแผนระดับชาติ



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

9-3  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตารางที ่9-1 ตารางการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนระดับชาติ  

แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 13  
พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 

นโยบายและแผนว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี  
พ.ศ. 2559 - 2579 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์  

พ.ศ. 2566 - 2570  
ของกระทรวงพาณิชย์ 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นแผนแม่บทท่ี 20  
การบริการ ประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 7  
SMEs วิสาหกิจชุมชน  
และวิสาหกิจเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 
หมุดหมายที่ 13  
ภาครัฐท่ีมสีมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ปรับเปลีย่นภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
อำนวยความสะดวก 
ภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาระบบการค้า 
ให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างบทบาท
ผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบูรณาการกับระบบ
การค้าโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลีย่นสู ่
ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลีย่นสู ่
ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นแผนแม่บทท่ี 2   
การต่างประเทศ 
ประเด็นแผนแม่บทท่ี 8 
ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่  
ประเด็นแผนแม่บทท่ี 20  
การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 7  
SMEs วิสาหกิจชุมชน  
และวิสาหกิจเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 
หมุดหมายที่ 13  
ภาครัฐท่ีมสีมรรถนะสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาระบบการค้า 
ให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบูรณาการกับระบบ
การค้าโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ด้วยการ 
บูรณาการข้อมูล 
และการวเิคราะห์ขั้นสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทลั 
ให้ครอบคลุมการบรหิาร
จัดการ และการบริการ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 9-4 
 

แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 13  
พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 

นโยบายและแผนว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี  
พ.ศ. 2559 - 2579 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์  

พ.ศ. 2566 - 2570  
ของกระทรวงพาณิชย์ 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นแผนแม่บทท่ี 20  
การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13  
ภาครัฐท่ีมสีมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สร้างความเชื่อมั่นในการ 
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการแก่ประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
อำนวยความสะดวก 
ภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างบทบาท
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคณุภาพสังคม
เศรษฐกิจการพาณิชย ์
ด้วยนวัตกรรมดจิิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคณุภาพสังคม
เศรษฐกิจการพาณิชย ์
ด้วยนวัตกรรมดจิิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาระบบการค้า 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลสมรรถนะสูง  
มีความมั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลสมรรถนะสูง  
มีความมั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนากำลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที ่6  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล  
และเพิ่มขดีความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล  
และเพิ่มขดีความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
นวัตกรรม 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 10 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

 

  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-1 
 

บทที่ 10 
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2566 - 2570 

การดำเนินงานเพื่อให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. 2566 – 2570 จะสัมฤทธิ ์ผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ต้องมีการแจกแจงรายละเอียด 
ในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยมีคำอธิบายของแต่ละหัวข้อหลักในตารางสรุป
แผนงาน/โครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง  
ซึ ่งหมายถึง หน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ ที ่มีหน้าที ่ในการรับผิดชอบเพื ่อขับเคลื ่อน  
และดำเนินงานสำหรับแผนฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล ะการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย: บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1:  สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) และปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 2:   สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอก ในการกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 สอบทานข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1.  จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) 
และดำเนินงานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพื่อจัดทำธรรมาภิบาล 
(Data Governance) 
และวิธีปฏิบัติในธรรมา- 
ภบิาลข้อมูล 

2. เพื่อกำหนดชุดข้อมูลหลัก 
(Master Data Set)  
และจัดทำมาตรฐานบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 

3. เพื่อจัดทำนโยบายการใช้
ข้อมูล (Data Policy) 
และนโยบายการบริหาร
จัดการคุณภาพข้อมูล 

เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหาร 
งานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ร้อยละความสำเร็จของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล  
พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 ศท. 

 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  (Data Quality Policy) 

4. เพื่อจัดทำกระบวนการ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

5. เพื่อจัดหาเครื่องมือ
จัดการคุณภาพข้อมูล 

         

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
2.  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exchange)  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย์ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 
ท่ีมีความจำเป็นต้องการใช้
ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์
เป็นแบบอัตโนมัติและ 
มีความปลอดภัยของข้อมูล 

ร้อยละของจำนวน 
ชุดข้อมูลท่ีให้บริการ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

- 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 ศท. 

 
  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-4 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  การนำเทคโนโลยี 

Blockchain เพื่อคุ้มครอง 
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
และป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
และป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้  
ท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- - 30.00 5.00 5.00 40.00 ศท. 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการข้อมูลด้านการพาณิชย์ในระดับประเทศ 
4.  การพัฒนา/ปรับปรุง 

ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department Operation 
Center: DOC)  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถรวบรวม
ประมวลผลข้อมูล (Integrate) 
จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ภายในกรมฯ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ 

สามารถนำข้อมูลจากระบบ
มาใช้ในการวิเคราะห์  
และสามารถจัดส่งข้อมูล 
ไปยังระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ 

1. ร้อยละของระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department 
Operation 
Center: DOC)  
กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ท่ีได้รับ
การบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 ศท. 

 
 
  



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
5.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

คลังข้อมูลสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

เพื่อนำฐานข้อมูลการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
และฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น 
ข้อมูลบุคลากร งบประมาณ 
มาจัดทำเป็นคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 

นำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีหลากหลาย 
เพื่อใชใ้นการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร และบริหารงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

1. ร้อยละของระบบ
คลังข้อมูลสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. จำนวนโครงสร้าง
ข้อมูลและรูปแบบ
การบริหารจัดการ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ ต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

- 6.00 2.00 2.00 2.00 12.00 ศท. 

6.  พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล 
เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 
 

เพื่อศึกษาวิจัย New Engine 
เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรม
ต่าง ๆ  

เพื่อศึกษาวิจัย New 
Engine เพื่อนำไปต่อยอด
นวัตกรรมต่าง ๆ 

จำนวนโครงการวิจัย 
New Engine อย่างน้อย 
1 โครงการ (เชิงปริมาณ) 

- - 35.00 - - 35.00 ศท. 

รวม 8.00 12.00 72.00 12.00 13.00 117.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระยุทธศาสตร์: ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหน่วยงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมายที ่1: ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งในด้านข้อมูลและการทำธุรกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เป้าหมายที ่2: ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
เป้าหมายที ่3: ผู้บริหารและเจ้าหน้าทื่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
กลยุทธ์ที ่1: พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 
กลยุทธ์ที ่2: พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3: จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

1.  บำรุงรักษาระบบตรวจค้น
เครื่องหมายการค้าด้วยภาพ 
(Image Search) และเช่าโปรแกรม
ประมวลผลภาพ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ  
(Image Search)  
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ 

บำรุงรักษาระบบ 
ตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ  
(Image Search) 
 

1. ร้อยละของระบบ
ตรวจค้นเครื่องหมาย 
การค้าด้วยภาพ 
(Image Search)  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา  

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 60.00 - - 60.00 คม. 

2.  บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยระบบ 
ให้คำปรึกษาทางไกล 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยระบบ
ให้คำปรึกษาทางไกล 

บำรุงรักษาระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้วยระบบ
ให้คำปรึกษาทางไกล 

1. ร้อยละของระบบ
การสืบค้นฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทย 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.50 3.50 3.50 3.50 14.00 สบ. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ 

(e-Patent Design) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 

บำรุงรักษาระบบ
สิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 

1. ร้อยละของระบบ
สิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 
ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 สอ. 

4.  บำรุงรักษาระบบการขึ้นทะเบียน
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

บำรุงรักษาระบบ 
การขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

1. ร้อยละของระบบ
การขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูล 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.15 3.15 3.15 3.15 12.60 สช. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
5.  บำรุงรักษาการให้บริการข้อมูล 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
แก่ประชาชนผ่านระบบ 
ตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ 
(Chat Bot) 

บำรุงรักษาระบบ 
ตอบกลับอัตโนมัติ  
(Chat Bot) 

1. จำนวนชุดคำถาม
และคำตอบท่ีได้รับ
การปรับปรุงต่อปี 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 สล. 

6.  บำรุงรักษาระบบประเมิน 
ความพึงพอใจของการให้บริการ
ประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บรกิารประชาชน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บำรุงรักษาระบบประเมิน
ความพึงพอใจของการ
ให้บริการประชาชน 

1. ร้อยละของระบบ
ประเมินความ 
พึงพอใจของการ
ให้บริการประชาชน 
ได้รับการบำรุงรกัษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
7.  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวย
ความสะดวกฯ  
พ.ร.บ. หลักประกันธุรกิจ  
และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  
(ภายใต้พิธีสารมาดริด) 

พัฒนาระบบสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร  
ระบบลิขสิทธิ์  
ระบบเครื่องหมายการค้า 
และระบบจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. ร้อยละของระบบ
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 17.00 2.00 2.00 2.00 23.00 ศท. สบ. สอ. 
คม. ลส. 

8.  ระบบเว็บไซต์ตลาดกลาง 
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้ตรงกับความต้องการ 
ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ขยายช่องทางด้านการตลาด 
และจัดจำหน่ายสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ของไทยในระดับสากล 

1. ร้อยละของเว็บไซต์
ตลาดกลางทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Mart) 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. มีระบบบน Mobile 
Application 

- 1.20 1.20 1.20 1.20 4.80 สพ. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
9.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

พัฒนาระบบบริการข้อมูล
สำหรับประชาชน 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร  
การแจ้งปัญหา การสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ การสำรวจ
ความพึงพอใจผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 
Contact Center และ
เว็บไซต์ เป็นต้น 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการมากขึ้น 

1. ร้อยละของระบบ
บริการข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) ท่ีได้รับ
การบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 3.00 - 1.00 4.00 ศท. 

10.  บำรุงรักษาระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด 
เครื่องหมายการค้า 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดี
ละเมิดเครื่องหมายการค้า 

บำรุงรักษาระบบการแจ้ง
และสืบค้นข้อมูลตัวแทน
ดำเนินคดีละเมิด
เครื่องหมายการค้า 

1. ร้อยละของระบบ
การแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทน
ดำเนินคดีละเมิด 
เครื่องหมายการค้า 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 ปป. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
11.  พัฒนาระบบ TM Advice พัฒนาระบบ TM Advice 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการในการ
ออกแบบ Logo 
สัญลักษณ์ ข้อความ 
ท่ีต้องการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
และสามารถ Interface 
กับระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังแบบ Website และ 
Mobile Application  

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ 
ในการออกแบบ Logo 
สัญลักษณ์ ข้อความ  
ท่ีต้องการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถ Interface  
กับระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังแบบWebsite และ 
Mobile Application 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ TM Advice  
(เชิงปริมาณ) 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 
 

- 20.00 2.00 2.00 2.00 26.00 ศท. คม. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
12.  บำรุงรักษาระบบจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ให้ครอบคลุม 
ในแต่ละส่วนงาน 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.00 - 3.00 - 6.00 ศท. 

13.  จัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining) เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบ
ตัวอักษรมาวิเคราะห์ 
เชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/
ค้นหาทรัพย์สินทางปัญญา 
ในรูปแบบตัวอักษรได้  

เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบ
ตัวอักษรมาวิเคราะห์ 
เชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/
ค้นหาทรัพย์สินทางปัญญา 
ในรูปแบบตัวอักษรได้ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
เหมืองข้อความ 
(Text Mining) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 สบ. ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
14.  จัดทำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

(Image Processing) 
เพื่อนำเทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ 
(Image Processing)  
มาใช้วิเคราะห์รูปภาพ 
ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ต้องการท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

เพื่อนำเทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ  
(Image Processing)  
มาใช้วิเคราะห์รูปภาพ 
ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ต้องการท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ  

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
เทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ 
(Image Processing)  
(เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 35.00 7.00 7.00 49.00 คม. สบ. สอ. 
ลส. ศท. 

15.  พัฒนาระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(Copyright Publish) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการ 
ในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์ 
และใช้ประโยชน์ 
จากงานลิขสิทธิ์ท่ีจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลกรมฯ  
ในเชิงพาณิชย์ 

ระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการ 
ในการเข้าถึงข้อมูล
ลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์
จากงานลิขสิทธิ์ท่ีจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลกรมฯ  
ในเชิงพาณิชย์ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
แสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

3.50 - - - - 3.50 ลส. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
16.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลง

ด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 
เพื่อสร้าง Data Mining 
Software ท่ีสามารถ 
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์อื่น ๆ เช่น 
JOOX, Spotify, Apple 
Music เป็นต้น เพื่อทำให้
ฐานข้อมูลเพลงของกรมฯ 
มีความทันสมัยและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กับฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ 
ด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

มี Mobile Apps  
(iOS และ Android) 
และ Web App 
(Desktop Version)  
ท่ีสามารถตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
และเพลงที่มีปัญหา 
ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

1. จัดทำระบบซอฟต์แวร์
ท่ีเหมาะสมในการ
รวบรวมข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง 

2. ปรับปรุงฐานข้อมูล
เดิมของกรมฯ ให้มี
ความถูกต้องมากขึ้น 

3. สร้าง data field 
เช่น ISRC, ISWC 
ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์
อื่น ๆ เช่น Publisher, 
Content Aggregator, 
Distributor เป็นต้น 

4. สร้าง Data Mining 
Software ท่ีสามารถ
ดึงข้อมูลมาจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์
อื่น ๆ เช่น JOOX, 
Spotify, Apple 
Music เป็นต้น  
เพื่อทำให้ฐานข้อมูล 

- - - 10.00 - 10.00 ลส. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
    เพลงของกรมฯ  

มีความทันสมัย 
และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง
กับฐานข้อมูลออนไลน์
อื่น ๆ ได้ 

5. สร้างระบบท่ีสามารถ
ย้อนกลับไปตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของได้ 

6. สร้างระบบท่ีให้
เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง
สามารถเพิ่มข้อมูล 
ลงในฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง 
ของกรมฯ ได้ 

7. จัดทำระบบท่ีสามารถ
นำเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint  
มาตรวจสอบได้ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

17.  พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Data Center) 

บำรุงรักษาการใช้งาน 
ศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถ
ให้บริการได้อย่างมี
เสถียรภาพ 

เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการระบบงาน 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และเป็นคลังข้อมูล  
(Data Warehouse) 
ของกรมฯ 

ร้อยละของศูนย์ข้อมูล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Data Center)  
ท่ีรับการบำรุงรักษา 

- 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 ศท. 

18.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบยืม-คืน 
และรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอ
เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 

พัฒนาระบบยืม-คืน 
และรักษาความปลอดภัย
แฟ้มคำขอเอกสาร 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วย RFID 

ติดตามสถานะของแฟ้ม
คำขอได้ทุกพื้นท่ี 
การใช้งานภายในกรมฯ 

ร้อยละของระบบ 
ยืม-คืนและรักษา 
ความปลอดภัย 
แฟ้มคำขอเอกสารฯ  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

3.00 3.00 3.00 - - 9.00 ศท. 

19.  บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บำรุงรักษาระบบปัจจุบัน
ให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างต่อเน่ือง 

อำนวยความสะดวก 
ในการบริหารและปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
รวมท้ังการให้บริการ 
แก่ผู้ประกอบการ 
และประชาชน 

ร้อยละของจำนวน
ระบบงานและ
ฐานข้อมูลท่ีได้รับ 
การบำรุงรักษา  
(เชิงปริมาณ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
20.  จัดหาและเช่าระบบ Automation 

Test Tool  
เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับ
ทดสอบระบบของกรมฯ  
ในทุก Platform รวมท้ัง 
Mobile Application  
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

มีเครื่องมือสำหรับ 
ทดสอบระบบของกรมฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

จำนวนเครื่องมือ
สำหรับทดสอบระบบ 
Automation Test 
Tool ของกรมฯ 
อย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
(เชิงปริมาณ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 ศท. 

21.  เช่าระบบประชุมทางไกล  
(Web Conference/ Video 
Streaming) 

สนับสนุนการประชุมทางไกล
ระหว่างหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค  
และต่างประเทศ 

มีระบบประชุมทางไกล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลา
เดินทางของบุคลากร 
ในการเข้าร่วมประชุม
วาระต่าง ๆ 

จำนวนระบบประชุม
ทางไกลผ่าน Web 
Conference/ Video 
Streaming 1 ระบบ  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ศท. 

22.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

เพื่อจัดการเอกสารกระดาษ
ให้สามารถจัดเก็บ  
และสืบค้นเอกสาร 
ด้วยระบบดิจิทัล 
ได้ทุกหน่วยงาน  
โดยจำแนกตามสิทธิ์ 
ของผู้ใช้งาน 

เพื่อสามารถจัดเก็บ 
และสามารถสืบค้น
เอกสารได้ทุกหน่วยงาน  
โดยจำแนกตามสิทธิ์ 
ของผู้ใช้งาน 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document)  
(เชิงปริมาณ) 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

- 5.00 - 2.00 - 7.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
23.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บ

เอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic 
Process Automation (RPA)  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) 
โดยใช้ Robotic Process 
Automation (RPA)  
เข้ามาช่วยในการจำแนก 
Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ในเอกสาร  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) 
โดย Robotic Process 
Automation (RPA)  
เข้ามาช่วยจำแนก Filed 
หรือข้อมูลต่าง ๆ  ในเอกสาร 
เพื่อลดระยะเวลาในการ
จำแนกข้อมูล 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร 
(OCR) สามารถ
จำแนก Filed  
หรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

3.00 - 1.00 - 1.00 5.00 ศท. 

24.  พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ 
คำแปลรายการสินค้าและบริการ 
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. เพื่อลดระยะเวลา 
การพิจารณาคำขอ 
จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
ภายใต้พิธีสารมาดริด 

2. เพิ่มมาตรฐาน 
การพิจารณารายการ
สินค้าและบริการ 
ของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ลดระยะเวลาการพิจารณา
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
โปรแกรม 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

10.00 - - - -  คม. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
25.  พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

กับสิทธิบัตรในประเทศไทย  
โดยจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
หรือมาตรฐานของ WIPO 

เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอ
สิทธิบัตรจากต่างประเทศ 
หรือการยื่นจดสิทธิบัตร 
ในหลายประเทศท่ีไม่ได้
เริ่มต้นท่ีประเทศไทย 

พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิบัตรในประเทศไทย 
เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอ
สิทธิบัตรจากต่างประเทศ 
หรือการยื่นจดสิทธิบัตร 
ในหลายประเทศท่ีไม่ได้
เริ่มต้นท่ีประเทศไทย 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพัฒนาฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร
ในประเทศไทย  
ท่ีจัดเก็บข้อมูล 
ตามมาตรฐานสากล 
หรือมาตรฐานของ WIPO 

- - - 20.00 5.00 25.00 สบ. 

26.  พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนา
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

ออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีจำเป็นต่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  

2. จำนวนโครงสร้าง
ข้อมูลและรูปแบบ
การบริหารจัดการ  
เพื่อการใชป้ระโยชน์
ของกรมฯ 

3. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-21 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
27.  พัฒนาระบบบริหารงาน 

แบบรวมศูนย์ 
1. เพื่อบูรณาการข้อมูล

ภายในขององค์กร 
ได้แก่ ข้อมูลบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ข้อมูลบริหารงานพัสดุ 
ข้อมูลบริหารงานคลัง
และงบประมาณ  
และข้อมูลบริหาร
จัดการแผนงาน 
และยุทธศาสตร์  
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

2. เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานเลขานุการกรม 
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ 

ระบบบริหารงานแบบ
รวมศูนย์ท่ีอำนวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานเลขานุการกรม 
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจ 
และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถเข้าถึงได้ 
อย่างปลอดภัย ทุกท่ี  
ทุกเวลา 

1. มีระบบสารสนเทศ 
ท่ีมีข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อใช้
บริหารจัดการองค์กร 
สามารถบูรณาการ
ข้อมูลภายใน
หน่วยงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของ
ความสำเร็จตาม
แผนการดำเนินงาน 

10.00 - 2.00 2.00 2.00 16.00 สล. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-22 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
28.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ด้านคุณภาพการตรวจสอบ 
และยกระดับการให้บริการ
ประชาชน 

1. เพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
ในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษา
และยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีกำหนด 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ 
การพิจารณาข้อมูล 
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
และคำขออื่น ๆ ให้อยู่ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร 
PDF ประกอบการ
พิจารณา 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด 
พร้อมท้ังสามารถ
พัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีให้สูงขึ้น 
สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ 
ทุกฝ่าย 

2. มีระบบสำหรับ 
การพิจารณาข้อมูล 
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
และคำขออื่น ๆ ให้อยู่ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร 
PDF ประกอบการ
พิจารณา 

ร้อยละของระบบ
เครื่องหมายการค้า
สามารถดำเนินการ
บริหารจัดการ 
ด้านคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษา
และยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีกำหนด 

8.10 - - - - 8.10 คม. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-23 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจ และวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ  
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

29.  จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเฉพาะ 
ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมฯ 
ให้มีความเชี่ยวชาญ 
เชิงลึก 

3. เพื่อกำกับติดตามการ
พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ประเมินผล 
การดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมฯ อย่างต่อเนื่อง   

มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการให้ปรึกษาเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงลึก การบริหารจัดการ 
รวมถึงการกำกับโครงการ
ภายใต้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละของโครงการ 
ท่ีประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
หรือที่ปรึกษา/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ผู้เชี่ยวชาญ
หรือที่ปรึกษา จะต้อง
ได้รับใบประกาศนียบัตร  
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 ใบ) 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 ศท. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-24 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  4. สนับสนุนการบริหาร

จัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อเป็นท่ีปรึกษา  
และผู้ช่วยผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับ
กรม (DCIO) 

         

 



  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-25 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
30.  จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัล 

2. เพื่อให้คำแนะนำ 
และร่วมบรหิารโครงการ 
ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมฯ 
เพื่อกำกับติดตาม 
การดำเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพาณิชย์ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการให้ปรึกษาเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพาณิชย์  
ซ่ึงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงการ
กำกับโครงการภายใต้
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละของโครงการ 
ท่ีเป็นภาพรวมของกรมฯ  
ท่ีประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะ 
ด้านยุทธศาสตร์  

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-26 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  3. เพื่อกำกับติดตามการ

พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ประเมินผล 
การดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมฯ อย่างต่อเนื่อง 

4. สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

         



  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
31.  จ้างที่ปรึกษาด้านการควบคุม

คุณภาพระบบงาน  
เพื่อควบคุม ติดตาม 
บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 
ให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ
และครบถ้วนตาม 
ขอบเขตงาน 

มีท่ีปรึกษาควบคุมคุณภาพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับควบคุม ติดตาม 
บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 

ร้อยละความประสบ
ผลสำเร็จของโครงการ 
มีท่ีปรึกษาควบคุม
คุณภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับควบคุม 
ติดตาม บริษัทผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 

32.  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  

เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  
สำหรับพัฒนาระบบและ
บำรุงรักษาระบบของกรมฯ  

มีนักวิทยาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการเขียน
โปรแกรม (Programming) 
สำหรับพัฒนาระบบและ
บำรุงรักษาระบบของกรมฯ  

จำนวนนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming) 
6 คน/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ได้รับ 
ใบประกาศนียบัตร
เกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรม อย่างน้อย  
1 ใบ (เชิงปริมาณ)) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
33.  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลด้าน IT Helpdesk  
เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
สำหรับแก้ไขปัญหา 
และตอบคำถาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับแรกใหแ้ก่ผู้ใช้งาน 

เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
สำหรับแก้ไขปัญหา 
และตอบคำถาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับแรกใหแ้ก่ผู้ใช้งาน 

จำนวนนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้าน IT Helpdesk   
5 คน (เชิงปริมาณ) 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 ศท. 

รวม 84.60 93.75 153.75 93.75 65.75 491.60  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 
สาระยุทธศาสตร์: สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะด วก ปลอดภัย  

โดยมีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 
เป้าหมายที ่1:  ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น  โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว 

(Privacy) 
เป้าหมายที ่2: เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลยุทธ์ที ่1: ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธ์ที ่2: จัดทำนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลยุทธ์ที ่3: จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.  เสนอขอรับรองมาตรฐานสากล
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผูใ้ช้บริการ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ศูนย์ข้อมูลหลัก 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ผ่านการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001 

ร้อยละความสำเร็จของการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐานสากล 
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงานหลัก  
และมีมาตรฐานสากล 

- 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

2.  บำรุงรักษาระบบรักษา 
ความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ.  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบระบบรักษา
ความปลอดภัย  
ให้สอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 

ระบบรักษาความปลอดภัย
สามารถป้องกันและรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติ 
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัย
รองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

- 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 ศท. 

3.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนงานการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) 

พัฒนาเครื่องมือ 
สำหรับผู้ตรวจสอบ 
และหน่วยงาน
เป้าหมายท่ีจะได้รับ 

อำนวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ตรวจสอบ 
และหน่วยงานเป้าหมาย 

ร้อยละของระบบสนับสนุน 
งานตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

- 2.00 - - 1.00 3.00 กตน. ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4.  บำรุงรักษาศูนย์สำรองข้อมูล 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1. เพื่อบำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบต่าง ๆ 
ภายในศูนย์สำรอง
ข้อมูล ให้สามารถ
ทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อบำรุงรักษา
ระบบสำรองข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีระบบสำรองข้อมูล 
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันความเสียหาย
จากการหยุดชะงัก 
ของระบบสารสนเทศ 

ร้อยละของศูนย์สำรองข้อมูล  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

- 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 ศท. 

5.  จัดทำศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยสารสนเทศ 

1. เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา สามารถ 

1. ระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา มีความ
มั่นคงปลอดภัยท่ีได้
ตามมาตรฐานสากล  

1. ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำศูนย์ปฎิบัติการ 
เฝ้าระวังความปลอดภัย
สารสนเทศ 

2. รายงานประเมินความเสี่ยง
ด้วยการทดสอบเจาะระบบ 
อย่างน้อย 1 รายงาน 

22.00 - 5.00 5.00 5.00 37.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  ทำงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

2. เพื่อวิเคราะห์ เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน และแก้ไข
ภัยคุกคามหรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่ 
พึงประสงค์  
อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย 
อย่างรุนแรงต่อข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  
ได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

และมีความพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

2. มีอุปกรณ์สำหรับ
การบริหารจัดการ
ด้านความม่ันคง
ความปลอดภัย 
ตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังการทำงาน 
ของระบบสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
อย่างเป็นระบบ
แบบรวมศูนย์ 
สามารถเฝ้าระวัง 
ติดตาม วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาภัยคุกคาม
บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
6.  จัดหาประกันภัยความเสี่ยงภัย 

ไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
เพื่อลดภาระความเสียหาย
ทางการเงินจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

มี Cyber Insurance 
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง 
ด้านไซเบอร์ 

จำนวนประกันภัยความเสี่ยง
ภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
จากบริษัทท่ีมีความมั่นคง 
และเชื่อถือได ้1 ฉบับ  
(เชิงปริมาณ) 

- 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 ศท. 

รวม 22.00 31.00 34.00 34.00 35.00 156.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร์: สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกง่ายดาย 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าหมาย:  เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ 
กลยุทธ์:   พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

1.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Analytic) 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสังคมการพาณิชย์
จากสื่อสังคมออนไลน์ 

2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสังคมการพาณิชย์ 
ท่ีเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) อันเป็น
ประโยชน์ต่อการ
กำหนดนโยบาย 
และบริหารจัดการ  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้รับทราบความคิดเห็น
และการแสดงออก 
ของประชาชน 
ไดอ้ย่างรวดเร็ว  
เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการ  
หรือการให้บริการได้ 
อย่างเหมาะสม 

ร้อยละของระบบวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ 
(Social Analytic)  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 
 

- 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 สล. 



  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-35 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  พร้อมท้ังจัดทำ 

แนวทางปรับปรุง 
การให้บริการ 
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

         

2.  จัดทำ Virtual Event Platform  1. เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ภาคประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2. เพื่อนำเสนอความรู้
ทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีมีความ
เสมือนจริงให้เป็น 
ท่ีรู้จักในวงกว้าง 

มี Virtual Event 
Platform ท่ีนำเสนอ
ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและอำนวย
ความสะดวกให้แก่ 
ภาคประชาชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ออนไลน์ 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา 
Virtual Event 
Platform   

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00 สพ. 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-36 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 
พัฒนาระบบเว็บไซต์  
e-Learning เดิมให้
สามารถใช้งานได้เพ่ิมขึ้น 
เช่น แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
การจัดทำฐานข้อมูล
ผู้เรียน การส่งอีเมล
อัตโนมัติรวมท้ังจัดทำ
เนื้อหาสำหรับเป็นสื่อ
การเรียนรู้ในระบบ 
ในระบบให้มีวิธีการ
นำเสนอที่ทันสมัย 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

ให้บริการแก่ผู้สนใจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มจำนวน
ผู้ใช้บริการเรียนรู้เรื่อง 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละของระบบ 
การเรียนรู้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (e-Learning) 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 
 

- 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 สพ. 

รวม 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00  



  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-37 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสู่เทคโนโลยีใหม่เพื่อวางแผนและเตรียมการสู่การเ ปลี่ยนผ่านระบบ
คลาวด์ในอนาคต รวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

เป้าหมายที่ 1: ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยเทคโนโลยี Hybrid เพ่ือเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์สาธารณะในอนาคต 

เป้าหมายที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที ่1: ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปรับขนาดองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2: สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4: จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 

 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-38 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1.  พัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมือ
อุปกรณ์รวมท้ังการบำรุงรักษา 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 
ท่ีปรับเปล่ียน 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบเครือข่ายของกรมฯ 
ให้รองรับการใช้งาน
เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไป 
เช่น IPv6, SDN และจัดให้ 
มีลิขสิทธิ์การใช้งาน 
ท่ีถูกต้องครบถ้วน 

รองรับจำนวนเจ้าหน้าท่ี
และการใช้งานเครือข่าย 
ท้ังแบบมีสายและไร้สาย 
ท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังรองรับ
การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
VDI ท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 

ร้อยละของจำนวนเครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายท่ีรองรับ
การใช้งาน IPv6 (เชิงปริมาณ) 

5.20 4.00 10.00 4.00 4.00 27.20 ศท. 

แผนงานท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2.  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 

(VDI) สำหรับทดแทน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม  
โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 

เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุ 
การใช้งานเกิน 7 ปี 

จัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้งาน 
และเหมาะสมกับ
ภารกิจงาน 

ร้อยละของจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)  
เพียงพอและสอดคล้อง 
กับภารกิจงาน (เชิงปริมาณ) 

10.00 3.00 3.00 3.00 - 19.00 ศท. 



  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10-39 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 

(VDI) รวมท้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) 
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี License 
ใช้งานถูกต้องครบถ้วน 

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
ได้รับการบำรุงรักษา 
และม ีLicense ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้งาน
ครบถ้วน 

1. บำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) รวมท้ังระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ  มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 ศท. 

4.  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
พร้อมติดตั้ง 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุน
การทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับ
งานในปัจจุบันและงาน
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ท่ีใหม่และทันสมัย 
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

2. เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาสามารถ 
นำเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพ
รองรับการใช้งาน 
ในปัจจุบันและงาน 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ร้อยละของจำนวน
การทดแทนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

2. อัตราส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้ 
= 1:1 

10.00 5.00 - 5.00 - 20.00 ศท. 

 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

5.  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
ของสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
ในการใหค้ำปรึกษา 
แนะนำ เสนอแนวทาง
การแก้ไข/พัฒนา 
ตลอดจนดูแล  
บริหารจัดการระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

มีผู้เชี่ยวชาญในการ 
ให้คำปรึกษาเฉพาะ
ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบเครือข่าย  
ระบบความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(ISO/IEC 27001) 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 5 คน/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ได้รับใบประกาศนียบัตร
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ))   

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 

รวม 32.20 19.00 20.00 19.00 11.00 101.20  
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ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิท ัลอย่างชาญฉลาด  ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที ่ร ับผิดชอบ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมายที่ 1: บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร โดยให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติง าน 
หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

เป้าหมายที่ 2: พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจ
ระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

เป้าหมายที่ 3: พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและควบคุมผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และนำไปพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรและประเมินผล
สมรรถนะ ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากร  
(Individual Development Plan) 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้งานดิจิทัล 
ในเบื้องต้น (แล้วแต่
กรณี) เป็นรายบุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี 
ทักษะความสามารถ 
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. บรรจุสมรรถนะ 
การใช้งานและการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นองค์ประกอบ 
ในการพิจารณา
ความก้าวหน้า 
ในการทำงาน  
(Career Path) 

๑. จำนวนแผนพัฒนา
บุคลากรในด้านการใช้งาน
ดิจิทัลเบื้องต้น  
อย่างน้อย 1 แผน  
ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากร 
ท่ีได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 1.30 1.30 1.30 1.30 5.20 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
2.  จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะ
ทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร
ภายในกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะทางให้สอดคล้อง
กับภารกิจงาน 

บุคลากรของกรมฯ ได้รับ
การพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะทางและมีทักษะ 
ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
สามารถสนับสนุนภารกิจ
และการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกรมฯ ได้ 

๑. จำนวนแผนพัฒนา
บุคลากรในด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเฉพาะทาง 
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจงาน  
อย่างน้อย 1 แผน  
ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากร 
ท่ีได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ือใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปต่อยอดวัตกรรมใหม่ 

3.  จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล  
เพื่อการออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา (Research and 
Development) 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ 
ในการออกแบบ 
การวิจัยและพัฒนา 
(Research and 
Development)  
ในการค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรมใหม่  
(New Innovations)  
ท่ีเหมาะสมกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. มีเครื่องมือในการ
ออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา 
(Research and 
Development)  

2. มีหลักสูตรการอบรม
ให้แก่บุคลากรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๑. จำนวนเครื่องมือ
ออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา (Research 
and Development) 

๒. จำนวนนวัตกรรมใหม่ 
(New Innovations)  
ท่ีเหมาะสมกับกรมฯ 

๓. จำนวนหลักสูตร 
การอบรมให้เหมาะสม
กับบุคลากรในแต่ละ 
ส่วนงาน อย่างน้อย  
1 หลักสูตรต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

- - 4.00 3.00 3.00 10.00 ศท. 

รวม 0.00 6.30 10.30 9.30 9.30 35.20  
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ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

     
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทลั 8.00 12.00 72.00 12.00 13.00 117.00 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลใหค้รอบคลุมการบริหารจัดการ  
และการบริการของกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

84.60 93.75 153.75 93.75 65.75 491.60 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การพาณิชย์อย่างยั่งยืน 22.00 31.00 34.00 34.00 35.00 156.00 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 32.20 19.00 20.00 19.00 11.00 101.20 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดจิิทัล และเพิ่มขดีความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

0.00 6.30 10.30 9.30 9.30 35.20 

รวม 152.80 168.05 294.05 172.05 138.05 925.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 11 

แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ 
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บทที่ 11 
แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย ์

ตารางที่ 11-1   สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
ประมาณการงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

16.85 59.85 39.85 8.30 3.00 127.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยการบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้ันสูง 

5.00 7.50 37.50 34.70 18.50 103.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

0.00 18.00 1.00 1.00 0.00 20.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

0.00 9.4 6.40 1.4o 1.40 18.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

27.00 67.00 347.00 177.00 27.00 645.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

7.60 7.60 7.60 7.60 19.60 50.00 

รวม 56.45 169.35 439.35 230.00 69.50 964.65 
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ตารางที่ 11-2  สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2566-2570 

ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจทิัล 
 

พัฒนาระบบยืนยันตัวตนดว้ย Biometric  
และบริหารจัดการด้วย Digital Signature  
เพื่อรองรับการใหบ้ริการและบริหารจัดการ 

ของกระทรวงพาณิชย ์

- - - 15.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

พัฒนาระบบให้บริการระบบดิจิทลัผู้ประกอบการ
และประชาชนแบบบัญชีผู้ใช้เดียว 

(One MOC Account) 
- - -              5.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบช าระเงินกลาง 
กระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) 

 8.05 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุน
การจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้รับบริการกระทรวง

พาณิชย์ 

- - 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร

กิจกรรม  
(MOC Event) 

5.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ศึกษาข้อมูลบริหาร
จัดการองค์กร 

และบริการในรูปแบบ
บูรณาการ และจัดท า
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับศูนย์
ข้อมูลหลักและศูนย์

ส ารองข้อมูล 

พัฒนาระบบ MOC Service Portal 
พัฒนาระบบ  

MOC Mobile 
Portal 

 - 32.80 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

พัฒนาระบบงานบริหารจัดการองค์กร (ERP)  
แบบบูรณาการ 

- -           40.00  

 
สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สค. สนค. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจทิัล 
 

- - 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
องค์ความรู้ 

(Knowledge 
Management 
System : KMS) 

- - 3.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สค. สนค. 

- 

พัฒนาระบบพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลแบบคลาวด์  
(Cloud Storage)  

และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอีเมลองค์กร  

(E-mail) 

- - - 

8.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

ระบบ e-Form & 
Workflow  

เพื่อตอบสนองภารกิจ
เร่งด่วน 

- - - 

3.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 
พัฒนาศนูย์นวตักรรมเทคโนโลยีดจิิทัล  
(MOC Digital Innovation Center) 

- - 
8.00 

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิการพาณิชย ์
ด้วยการบูรณาการข้อมูล 
และการวิเคราะหข์ั้นสูง 

- 
พัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถการบูรณาการชุดข้อมลู 

และมาตรฐานข้อมูลดา้นเศรษฐกิจการพาณิชย ์
           10.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 
การพัฒนาระบบให้บริการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลแบบบูรณาการ (API Gateway) 
-            20.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ส ารวจข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมลู 
ในหน่วยงานระดบักรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

พัฒนาระบบคลังขอ้มูลกลางแบบบูรณาการข้อมูล 
หน่วยงานระดับกรมในสังกดักระทรวงพาณิชย์ 

           50.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - - 
พัฒนาระบบ Dashboard  
รายงานผลส าหรับผู้บริหาร 

3.20 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 
พัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย ์ส านักงานพาณชิย์จังหวัด 

ส านักงานพาณิชย์ต่างประเทศ หน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์แบบรวมศูนย ์

           20.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้
นวัตกรรมดจิิทัลเพื่อการพาณิชย์
อย่างยั่งยืน 

- 

รับรองศูนย์ข้อมลูหลัก
ด้วยมาตรฐาน 

ความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ  

(ISO/IEC 27001) 

- - -              5.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 

พัฒนาระบบรองรบั
การบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

รับรองศูนย์ข้อมลูหลักและศูนย์ข้อมลู
ส ารองด้วยมาตรฐานการจัดการ 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) 
          15.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ส่งเสรมิคุณภาพสงัคมเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

 พัฒนาและเพิ่มเครือข่ายผู้รับบรกิารของกระทรวงพาณิชย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์              1.60  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

-  
พัฒนาระบบเฝา้ระวังและวิเคราะหข์้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน ์

(Social Listener and Analytics) 
             7.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 
ศูนย์ออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ ์

ในรูปแบบ Co-working Space 
และใช้อุปกรณ์รว่มกัน 

- -            10.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทลั
สมรรถนะสงู มีความมั่นคง 
และปลอดภัย 

- 
ทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายดว้ยเทคโนโลย ี
Software Defined Network (SDN) 

- -            50.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 

ทดแทนอปุกรณเ์ครื่องคอมพวิเตอร ์
แม่ขา่ยส าหรบัศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) และ
ศูนย์ข้อมลูส ารอง (DR) ดว้ยเทคโนโลยี 

Hyperconverged Infrastructure (HCI) 

-         450.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
สนับสนุนการใช ้
เครือข่ายไรส้าย 

ของกระทรวงพาณิชย์  
(MOC Wi-Fi Roaming) 

- - - 10.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ 135.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะสูง 
ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล และเพิ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อสร้างนวตักรรม 

การทดสอบและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะดา้น 
               

1.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดฝกึอบรมทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย ์
              

2.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดฝกึอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
               

5.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดหานักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวง 
และหน่วยงานระดับกรมในสังกดักระทรวงพาณิชย์ 

30.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - - - 

จ้างที่ปรึกษาจัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ 
การพาณิชยข์อง
กระทรวงพาณิชย ์

12.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส 
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การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล 
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บทที่ 12 
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล 

12.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

12.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที ่วางไว ้ นอกจากนั ้นเพื ่อให้ม ีการติดตาม  
และประเมินผลที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผล 
ของการประเมินสามารถวัดผลและวัดความสำเร็จของแผนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแผน
ได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหรือคณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง 
เพ่ือทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

12.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer: 
DCIO) กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวนอย่างน้อย  
3 คน โดยต้องเป็นส่วนงานด้านนโยบายและแผนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีอำนาจ ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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12.2 ระเบียบ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และโครงการตามแผนพัฒนาดิจ ิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณ  
ที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัด
เป้าหมายทุกโครงการเท่ากับ 5 คะแนน สำหรับแนวทางและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
(Key Performance Index) ต้องมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 20 
(ค่าเฉลี่ยต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 4) ดังนี้ 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0-20 ค่าคะแนนเท่ากับ  1 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 21-40 ค่าคะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 41-60 ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 61-80 ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
(เป้าหมาย) 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81-100 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 
รูปที่ 12-1 หลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index)  
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ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
เป้าหมาย :  บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สิน 

ทางป ัญญา เพ ื ่อสน ับสน ุนการเสร ิมสร ้างข ีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการ
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมายที่ 1 :  ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งในด้านข้อมูล
และการทำธุรกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

เป้าหมายที่ 2 : ผู้ประกอบการหรือประชาชน สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เป้าหมายที่ 3 : ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัลของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื ่อมั ่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการพาณิชย์ 
อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 1 :  ผู้ประกอบการหรือประชาชน สมัครใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
ทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

เป้าหมายที่ 2 : เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ 
ที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
เป้าหมาย :  เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

เป้าหมายที่ 1 :  ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี Hybrid  
เพ่ือเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์สาธารณะในอนาคต 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 1 :  บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
ที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร โดยให้เป็นองค์ประกอบ
สำคัญของการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์
ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิค  
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

เป้าหมายที่ 3 : พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลให้เกิด
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตารางที ่12-1 แสดงข้อมูลโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ ระยะเวลาดำเนินการ ระดับคะแนนเป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่1.1 จัดทำธรรมาภิบาลข้อมลู 
(Data Governance) และดำเนินงาน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ร้อยละความสำเรจ็ของกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบรหิารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัตคิุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

100      ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่1.2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Exchange) เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
พาณิชย ์

ร้อยละของจำนวนชุดข้อมลูที่ให้บริการ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู (เชิงปริมาณ) 

ไม่น้อยกว่า 60 -     2571 1 ร้อยละ 40 5 ศท. 
2 ร้อยละ 45 
3 ร้อยละ 50 
4 ร้อยละ 55 
5 ร้อยละ 60 

โครงการที ่1.3 การนำเทคโนโลยี Blockchain 
เพื่อคุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพยส์นิทางปัญญา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

- -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที ่1.4 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department 
Operation Center: DOC)  
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

๑. ร้อยละของระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department Operation Center: 
DOC) กรมทรัพยส์ินทางปัญญา  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกปี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที ่1.5 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพือ่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๑. ร้อยละของระบบคลังข้อมลูสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบ 
การบริหารจัดการ เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ ต่อป ี(เชิงปริมาณ) 

100 -     2571 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 1.6 พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล
เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

จำนวนโครงการวิจยั New Engine  
อย่างน้อย 1 โครงการ (เชิงปรมิาณ) 

อย่างน้อย 1 นวัตกรรม - -  - - 2569 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 =1 
5 >=1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.1 บำรุงรักษาระบบตรวจค้น
เครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) 
และเช่าโปรแกรมประมวลผลภาพ 

๑. ร้อยละของระบบตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ (Image Search)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา  

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -  - - 2569 1 ร้อยละ 60, 1 5 คม. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.2 บำรุงรักษาระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปญัญาประดิษฐ์ 
(AI) และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
ด้วยระบบใหค้ำปรึกษาทางไกล 

๑. ร้อยละของระบบการสืบค้นฐานขอ้มูล
สิทธิบัตรไทยด้วยปญัญาประดิษฐ์ (AI)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สบ. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.3 บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตร
ออกแบบ (e-Patent Design) 

๑. ร้อยละของระบบสิทธิบตัรออกแบบ  
(e-Patent Design) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สอ. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.4 บำรุงรักษาระบบ 
การขึ้นทะเบียนและฐานข้อมลูสิ่งบ่งช้ี 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

๑. ร้อยละของระบบการขึ้นทะเบียนและ
ฐานข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สช. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.5 บำรุงรักษาการให้บริการ
ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญาแกป่ระชาชน
ผ่านระบบตอบกลับอัตโนมตัิ (Chat Bot) 

๑. จำนวนชุดคำถามและคำตอบทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุงต่อป ี

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. ไม่น้อยกว่า 1  
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 = 1, 1 5 สล. 
2 = 1, 2 
3 = 1, 3 
4 = 1, 4 
5 >= 1, 5 

โครงการที่ 2.6 บำรุงรักษาระบบประเมิน
ความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน 
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

๑. ร้อยละของระบบประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการประชาชนไดร้ับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 สล. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.7 การพัฒนา/ปรับปรุง 
ระบบการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

๑. ร้อยละของระบบการจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ไดร้ับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. สบ. สอ. 
คม. ลส. 2 ร้อยละ 70, 2 

3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.8 ระบบเว็บไซตต์ลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  

๑. ร้อยละของเว็บไซตต์ลาดกลางทรพัย์สิน
ทางปัญญา (IP Mart) ที่ได้รับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ร้อยละของระบบบน Mobile 
Application ไดร้ับการบำรุงรักษา 

1. 100 
2. 100 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 60 5 สพ. 
2 ร้อยละ 70, 70 
3 ร้อยละ 80, 80 
4 ร้อยละ 90, 90 
5 ร้อยละ 100, 100 

โครงการที ่2.9 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
บริการข้อมลูทรัพยส์ินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

๑. ร้อยละของระบบบริการข้อมูลทรพัย์สิน
ทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -  -  2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที ่2.10   บำรุงรักษาระบบการแจ้ง
และสบืค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดลีะเมิด 
เครื่องหมายการค้า 

๑. ร้อยละของระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดลีะเมิด 
เครื่องหมายการค้าทีไ่ด้รับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 ปป. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที ่2.11   พัฒนาระบบ TM Advice ๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
ระบบ TM Advice (เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. คม. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที ่2.12   บำรุงรักษาระบบจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Filing) ให้ครอบคลุมในแต่ละส่วนงาน 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-  -  - 2569 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.13   จัดทำเหมืองข้อความ  
(Text Mining) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เหมืองข้อความ (Text Mining) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 สบ. ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.14   จัดทำเทคโนโลย ี
การประมวลผลภาพ (Image Processing) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ  
(Image Processing) (เชิงปริมาณ) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 คม. สบ. สอ. 
ลส. ศท. 2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 

3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.15   พัฒนาระบบแสดงผลงาน
ลิขสิทธิ์ (Copyright Publish) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
ระบบแสดงผลงานลิขสิทธ์ิ (เชิงปรมิาณ) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 - - - - 2567 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ลส. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.16   พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลงด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

๑. จัดทำระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม 
ในการรวบรวมข้อมลูลิขสิทธิ์เพลง 

๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดมิของกรมฯ  
ให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

๓. สร้าง Data Field เช่น ISRC, ISWC 
ตัวแทนเจ้าของสทิธ์ิอื่น ๆ เช่น 
Publisher, Content Aggregator, 
Distributor เป็นต้น 

๔. สร้าง Data Mining Software  
ที่สามารถดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล
ออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น JOOX, Spotify, 
Apple Music เป็นต้น เพื่อทำให้
ฐานข้อมูลเพลงของกรมฯ มคีวามทนัสมัย
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง 
กับฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ ได ้

๕. สร้างระบบที่สามารถย้อนกลับไป
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของได ้

๖. สร้างระบบที่ให้เจ้าของลิขสิทธ์ิเพลง
สามารถเพิ่มข้อมลูลงในฐานข้อมูล
ลิขสิทธิเ์พลงของกรมฯ ได้  

๗. จัดทำระบบทีส่ามารถนำเทคโนโลยี 
Audio Fingerprint มาตรวจสอบได ้

1. 1 ระบบ 
2. ร้อยละความถูกต้อง 

ของข้อมูล 
3. จำนวนชุดข้อมูล Data 

Field 
4. ร้อยละความสำเรจ็ 

ของการสร้าง Data 
Mining Software  

5. อย่างน้อย 1 โมดลู  
(ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง) 

6. อย่างน้อย 1 โมดลู  
(ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง) 

7. ร้อยละความสำเรจ็ 
ของการจัดทำเทคโนโลยี 
Audio Fingerprint 

- - -  - 2570 1 =1 ระบบ, 60, =1, 60, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 60 

5 ลส. 

2 =1 ระบบ, 70, =1, 70, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 70 

3 =1 ระบบ, 80, =1, 80, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 80 

4 =1 ระบบ, 90, =1, 90, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 90 

5 =1 ระบบ, 100, >=1, 100,   
>=1 โมดูล,  >=1 โมดลู, 100 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.17   พัฒนา/บำรุงรักษา 
ศูนย์ข้อมูลกรมทรัพยส์ินทางปัญญา  
(IP Data Center) 

ร้อยละของศูนย์ข้อมลูกรมทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา (IP Data Center)  
ที่รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.18   พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
ยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอ
เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 

ร้อยละของระบบยืม-คืนและรักษา 
ความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารฯ  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 
 

   - - 2569 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.19   บำรุงรักษาระบบงาน 
และฐานข้อมลูด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

ร้อยละของจำนวนระบบงานและฐานข้อมูล
ที่ได้รับการบำรุงรักษา (เชิงปริมาณ) 

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.20   จัดหาและเช่าระบบ 
Automation Test Tool 

จำนวนเครื่องมือสำหรับทดสอบระบบ 
Automation Test Tool ของกรมฯ 
อย่างน้อย 1 เครื่องมือ (เชิงปริมาณ) 

อย่างน้อย 1 เครื่องมือ      ทุกป ี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 = 1 
5 >= 1 

โครงการที ่2.21   เช่าระบบประชุมทางไกล  
(Web Conference/ Video Streaming) 

จำนวนระบบประชุมทางไกลผ่าน Web 
Conference/ Video Streaming  
1 ระบบ 

อย่างน้อย 1 ระบบงาน      ทุกป ี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 = 1 
5 >= 1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.22   พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) (เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-  -  - 2570 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.23   เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic 
Process Automation (RPA) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) สามารถจำแนก 
Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ ได ้

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 -  -  2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.24   พัฒนาโปรแกรมบริหาร
จัดการคำแปลรายการสินค้าและบริการ 
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ระหว่างประเทศ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
โปรแกรม 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 - - - - 2567 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 คม. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.25   พัฒนาฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย  
โดยจดัเก็บข้อมลูตามมาตรฐานสากล  
หรือมาตรฐานของ WIPO 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 
ในประเทศไทย ท่ีจัดเก็บข้อมลูตาม
มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO 

100 - - -   2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด 5 สบ. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ 
4 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
5 เริ่มใช้งานฐานข้อมูล 

โครงการที่ 2.26   พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญาเพือ่พัฒนา 
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

๒. จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบ 
การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ 

๓. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 1 
๓. ไม่น้อยกว่า 5 

     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด,  
ไม่น้อยกว่า 1, 1 

5 ศท. 

2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ,  
ไม่น้อยกว่า 1, 2 

3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 
ไม่น้อยกว่า 1, 3 

4 อบรมการใช้งานระบบ, 
ไม่น้อยกว่า 1, 4 

5 เริ่มใช้งานระบบ, ไม่น้อยกว่า 1, 5 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 12-11 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.27   พัฒนาระบบบริหารงาน 
แบบรวมศูนย ์

๑.  มีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมลูสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อใช้บริหารจัดการองค์กร 
สามารถบูรณาการข้อมลูภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ร้อยละของความสำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

๑. อย่างน้อย 1 ระบบงาน 
๒. 100 

 -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด 5 สล. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ  
4 =1, อบรมการใช้งานระบบ 
5 =1, เริม่ใช้งานระบบ 

โครงการที ่2.28   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านคุณภาพการตรวจสอบและยกระดับ 
การให้บริการประชาชน 

ร้อยละของระบบเครื่องหมายการค้า 
สามารถดำเนินการบริหารจดัการ 
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษาและยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ที่กำหนด 

100  - - - - 2567 1 ร้อยละ 60 5 คม. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.29   จ้างผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

ร้อยละของโครงการที่ประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษา/เง่ือนไข 
(เง่ือนไข: ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา จะต้อง
ได้รับใบประกาศนยีบัตร ท่ีเกีย่วข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ใบ) 

100/เงื่อนไข 
 

     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70/ เงื่อนไข 
3 ร้อยละ 80/ เงื่อนไข 
4 ร้อยละ 90/ เงื่อนไข 
5 ร้อยละ 100/ เงื่อนไข 

โครงการที ่2.30   จ้างผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ 
ด้านยุทธศาสตร ์

ร้อยละของโครงการที่เป็นภาพรวม 
ของกรมฯ ที่ประสบผลสำเร็จ จากการ 
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร ์

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.31   จ้างท่ีปรึกษา 
ด้านการควบคมุคุณภาพระบบงาน  

ร้อยละความประสบผลสำเร็จของโครงการ 
มีที่ปรึกษาควบคุมคณุภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับควบคมุ ติดตาม  
บริษัทผู้รับจา้งพัฒนาระบบ 

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

12-12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.32   จัดหานักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 
6 คน/เงื่อนไข(เงื่อนไข: ไดร้ับใบ
ประกาศนียบตัรเกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรม อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ))  

ไม่น้อยกว่า 6 คน/ เงื่อนไข      2571 1 >= 3 คน/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 >= 4 คน/ เงื่อนไข 
3 >= 5 คน/ เงื่อนไข 
4 = 6 คน/ เงื่อนไข 
5 >= 6 คน/ เงื่อนไข 

โครงการที่ 2.33   จัดหานักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทลัด้าน IT Helpdesk  

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้าน IT Helpdesk 5 คน (เชิงปริมาณ) 

ไม่น้อยกว่า 5 คน      2571 1 >= 2 คน 5 ศท. 
2 >= 3 คน 
3 >= 4 คน 
4 = 5 คน 
5 >= 5 คน 

โครงการที่ 3.1 เสนอขอรับรองมาตรฐาน 
สากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละความสำเรจ็ของการเสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงานหลัก  
และมมีาตรฐานสากล 

1 แผน -     2571 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 มีมาตรฐานสากลด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัย 
4 ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานสากล

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของระบบงานหลัก 

5 มีมาตรฐานสากลด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยและได้รบั

มาตรฐานสากลด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบงานหลัก 

โครงการที่ 3.2 บำรุงรักษาระบบรักษา 
ความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

ร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัย
รองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) และการตรวจสอบ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 

ร้อยละของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ไดร้ับการบำรุงรักษา 

100 -  - -  ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 กตน. ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3.4 บำรุงรักษาศูนยส์ำรองข้อมูล
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละของศูนยส์ำรองข้อมลู  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 
 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

 



แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 12-13 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่3.5 จัดทำศูนย์ปฎิบตัิการ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ 
ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัย
สารสนเทศ 

๒. รายงานประเมินความเสี่ยงด้วยการ
ทดสอบเจาะระบบ อย่างน้อย  
1 รายงาน 

๑. 100 
๒. อย่างน้อย 1 รายงาน 

 -    ทุกป ี 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 1 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 1 
4 อบรมการใช้งานระบบ, =1 
5 เริ่มใช้งานระบบ, >=1 

โครงการที ่3.6 จัดหาประกันภัยความเสี่ยง
ภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 

จำนวนประกันภยัความเสี่ยงภยัไซเบอร์ 
(Cyber Insurance) จากบริษัททีม่ี 
ความมั่นคงและเช่ือถือได้ 1 ฉบับ  
(เชิงปริมาณ) 

1 ฉบับ 
 

-     ทุกป ี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 - 
5 = 1 

โครงการที ่4.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณชิย์ 
จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) 

ร้อยละของระบบวิเคราะห์ข้อมลูทางสังคม
การพาณิชย์ (Social Analytic)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 สล. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่4.2 จัดทำ Virtual Event 
Platform  

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
Virtual Event Platform   

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

     ทุกป ี 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 สพ. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที ่4.3 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 

ร้อยละของระบบการเรียนรู้ทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา (e-Learning) ที่ได้รับ 
การบำรุงรักษา 

100 
 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 สพ. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 
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12-14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

 โครงการที่ 5.1  พัฒนาระบบเครือข่าย 
และเครื่องมืออุปกรณร์วมทั้งการบำรุงรักษา 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน 

ร้อยละของจำนวนเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับการใช้งาน IPv6 
(เชิงปริมาณ) 

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 5.2  จดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์สมือน 
(VDI) สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร ์
ชุดเดิม โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 

ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจงาน 
(เชิงปริมาณ) 

100     - ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 5.3  บำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั้งระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมอืน 
(VDI) รวมทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 5.4  จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง 

๑. ร้อยละของจำนวนการทดแทนครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

๒. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้ 
=1:1 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 1 

  -  - ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, =1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, =1 
3 ร้อยละ 80, =1 
4 ร้อยละ 90, =1 
5 ร้อยละ 100, >=1 

โครงการที่ 5.5  จัดจา้งผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของสารสนเทศและการสื่อสาร 

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้าน IT Security 5 คน/เงื่อนไข 
(เง่ือนไข: ได้รับใบประกาศนยีบัตรเกี่ยวข้อง
กับ IT Security อย่างน้อย 1 ใบ 
(เชิงปริมาณ))   

ไม่น้อยกว่า 5 คน/ เงื่อนไข      ทุกป ี 1 >= 2 คน/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 >= 3 คน/ เงื่อนไข 
3 >= 4 คน/ เงื่อนไข 
4 = 5 คน/ เงื่อนไข 
5 >= 5 คน/ เงื่อนไข 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 6.1  แผนพัฒนาบุคลากร 
และประเมินผลสมรรถนะ  
ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร  
(Individual Development Plan) 

๑. จำนวนแผนพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการใช้งานดิจิทัลเบื้องต้น  
อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 แผน 
๒. ไม่น้อยกว่า 80 

-     ทุกป ี 1 - 5 สล. 
2 - 
3 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 70 
4 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
5 >= 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
โครงการที่ 6.2  จัดอบรมให้ความรู ้
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เฉพาะทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

๑. จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรในด้าน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 
เฉพาะทางที่สอดคล้องกับภารกิจงาน  
อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร 1 คน 
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 แผน 
๒. ไม่น้อยกว่า 80 

-     ทุกป ี 1 - 5 สล. 
2 - 
3 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 70 
4 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
5 >= 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
โครงการที่ 6.3  จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล 
เพื่อการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 

๑. จำนวนเครื่องมือออกแบบการวิจยั 
และพัฒนา (Research and 
Development) 

๒. จำนวนนวตักรรมใหม่ (New Innovations) 
ที่เหมาะสมกับกรมฯ 

๓. จำนวนหลักสตูรการอบรมใหเ้หมาะสม
กับบุคลากรในแตล่ะส่วนงาน  
อย่างน้อย 1 หลักสตูรต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 เครื่องมือ 
๒. อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
๓. อย่างน้อย 1 หลักสตูรต่อป ี

- -    2571 1 - 5 ศท. 
2 = 1, = 0, = 0 
3 = 1, = 0, = 1 
4 = 1, = 1, = 1 
5 >= 1, >= 1, >= 1 
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