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คําแนะนําการกรอกใบสมัครและคูมือการกรอกใบสมัคร (Guideline)
ทุนฝกอบรมทรัพ ยสินทางปญ ญา ประจําป 2561 (JPO/IPR 2018)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
1. คุณ สมบัติข องผูสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัครที่ผูใหทุนกําหนดไว แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1.1. คุณ สมบัติทั่ว ไป
เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่ผูสมัครทุกทานพึงมี กรุณาตรวจสอบที่หนา 1-2 General Information
1.2. คุณ สมบัตยิ อย (แตกตางตามหลักสูตรที่สมัคร)
ทุนแตละหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติยอยของผูมีสิทธิสมัครอยางชัดเจน จึงขอความกรุณาผูสมัคร
ศึกษาคุณสมบัติใหครบถวน เนื่องจากคณะกรรมการจะพิจารณาจากสายงานของผูสมัครเปนหลัก โดยจะ
พิจารณาวาหากทานไดรับการคัดเลือกเขาฝกอบรมในครั้งนี้ จะสงประโยชนกับหนวยงานของทานและการ
พัฒนาดานทรัพยสินทางปญญาของไทย ในภาพรวมอยางไรบาง
สรุปกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักสูตร ไดดังนี้
1) หลักสูตร IP Trainers (2 คน)
เปนหลักสูตรสําหรับผูเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญา เชน อาจารยมหาวิทยาลัยที่
สอนสาขาทรัพยสินทางปญญา ผูเผยแพรความรูในสถาบันวิจัยทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 7 General Information)
2) หลักสูตร Promoting Public Awareness of IP (2 คน)
2.1 เปนหลักสูตรสําหรับขาราชการของกรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ
สรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา
2.2 เปนหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญ
ในการสนับสนุนการจัดการทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 10 General Information)
3) หลักสูตร Substantive Examination Management of Designs (2 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาทีผ่ ูตรวจสอบสิทธิบัตรออกแบบของกรมทรัพยสินทางปญญาที่
มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 11 General Information)
4) หลักสูตร Patent Examination Management (2 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่ผูตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 13 General Information)
5) หลักสูตร Trademark Examinations under the Madrid System for Thailand (10 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่ผูตรวจเครื่องหมายการคาของกรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 15 General Information)
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6) หลักสูตร Establishing Patent Examination Guidelines for ASEAN (2 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่ผูตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 17 General Information)
7) หลักสูตร Practitioners Specializing in Patents (3 คน)
7.1 เปนหลักสูตรสํา หรับนิติกรดานสิทธิบัตรและทนายความดานทรัพ ยสินทางปญ ญาที่ มี
ประสบการณการรางขอกําหนดสิทธิบัตร
7.2 เปนหลักสูตรสําหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่มีประสบการณการรางขอกําหนดสิทธิบัตร
*บุคคลที่ทํางานในบริษัทญี่ปุนมีสิทธิ์ในการสมัครเขารับทุนนี้
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 18 General Information)
8) หลักสูตร Patent Examination Practices for Thailand (10 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่ผูตรวจสอบสิทธิบัตรใหมของกรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 21 General Information)
9) หลักสูตร IP Protection Lawyers (2 คน)
9.1 เปนหลักสูตรสําหรับผูพิพากษาหรืออัยการ
9.2 เปนหลักสูตรสําหรับทนายความดานสิทธิบัตรหรือดานทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 23 General Information)
10) หลักสูตร Academia-Industry Collaboration and Technology Transfer (2 คน)
10.1 เปนหลักสูตรสําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัย หรือ ผูเผยแพรความรูในสถาบันวิจัยทรัพยสิน
ทางป ญ ญ า ที่ ทํ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การหรื อ การใช ป ระโยชน ด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญ า
เช น การส งเสริม ความรว มมือ และถา ยถอดเทคโนโลยี ระหว างมหาวิท ยาลัย ภาคอุ ต สาหกรรม และ
หนวยงานของรัฐ
10.2 เปน หลักสูตรสําหรับบุคคลในกระทรวงหรือหน วยงานของรัฐบาลที่รับ ผิดชอบดา นการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาและการใหความสนับสนุนการบริหาร
จั ด การหรื อการใช ป ระโยชน ด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เช น การส งเสริ ม ความร ว มมื อ และถา ยถอด
เทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานของรัฐ
10.3 เปนหลักสูตรสําหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบดานทรัพยสินทางปญญา
10.4 เปนหลักสูตรสําหรับขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดการ
การใช ป ระโยชน ด า นทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา เช น การส งเสริม ความรว มมื อ และถ า ยถอดเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 26 General Information)
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11) หลักสูตร Design Examinations under the Hague System (2 คน)
จํ า กั ด คุ ณ สมบั ติ เฉพาะเจ า หน า ที่ ผู ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
กรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 29 General Information)
12) หลักสูตร Practitioners Specializing in Trademarks (3 คน)
12.1 เป น หลั ก สู ต รสํ า หรับ นิ ติ ก รด า นสิ ท ธิ บั ต ร เครื่ องหมายการค า และทนายความด า น
เครื่องหมายการคา
12.2 เปนหลักสูตรสําหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานเครื่องหมาย
การคา
*บุคคลที่ทํางานในบริษัทญี่ปุนมีสิทธิ์ในการสมัครเขารับทุนนี้
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 31 General Information)
13) หลักสูตร Trial and Appeal System for ASEAN (2 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่สํานักกฎหมายที่ปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคดีและอุทธรณ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 34 General Information)
14) หลักสูตร Anti-Counterfeiting Measures for Practitioners (1 คน)
จํากัดคุณสมบัติเฉพาะเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา
(ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ หนา 36 General Information)
1.3. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เนื่องจากการฝกอบรมจะดํ าเนิ นเปนภาษาอั งกฤษตลอด 3 สัปดาห คณะกรรมการจึงตองการ
ผูสมัครที่มี ความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับสู ง สามารถเขา ใจเนื้ อหาการฝกอบรมไดอย างลึกซึ้ ง
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและถายทอดความคิดเห็นไดดี
ผู ส มั ค รจึ งควรยื่ น หลั ก ฐานการสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั งกฤษ ต า งๆ เช น TOEFL IETLS TOEIC
ประกอบดวย
2. เอกสารประกอบการสมัคร
2.1. JPO IPR Training Application Form มีทั้งหมด 6 Part
(หมายเหตุ Part 1 ของใบสมัคร ตองไดรับการเซ็นรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด)
2.2. Pre-Training Report (ตาม Part 3 ของใบสมัคร)
2.3. รูปถายขนาด 4 ซม.X 3 ซม. จํานวน 3 รูป
2.4. โบชัวรของหนวยงานผูสมัคร 1 ชุด
2.5. สําเนา Passport หนาแรก 1 ชุด
(หากไมมีใชสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาใบขับขี่ แทนได)
2.6. Consent Form of Overseas Travel Insurance (ตาม Part 5 ของใบสมัคร)
2.7. Medical Check Sheet (ตาม Part 4 ของใบสมัคร)
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2.8. เอกสารแสดงความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ (ถามี)
2.9. แบบฟอรมยินยอมใหใชขอมูลสวนบุคคล ลงชื่อเรียบรอยแลว
(About the Handling of Personal Information)
2.10. หนังสือเสนอชื่อผูสมัครจากหนวยงานตนสังกัด
(ถามี)
(เนื่องจากคณะกรรมการรับสมัครจะยึดเอาคํารับรองใน part 1 ของ application form เปนหลัก
กรณีตองการสงเปนเอกสารประกอบ ถึงคณะกรรมการฝายญี่ปุน กรุณาจัดทําเปนภาษาอังกฤษ)
2.11. เอกสารประกอบอื่นๆ เชน
- คะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL
- สําเนา Certificates แสดงวาผานการฝกอบรมตางๆ
- Recommendations Letter / Nomination Letter
3. การกรอกใบสมัคร
สามารถพิ ม พ ห รื อ เขี ย นก็ ได ใบสมั ค รสามารถดาวน โหลดจากเว็ บ ไซต ข องกรมทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา
(http://www.ipthailand.go.th/ หนาแรก ดานขวากลาง หัวขอ ขาวสาร : NEWS) หรือติดตอขอรับไฟลไดที่
02 547 4652 / Porkubpordee@gmail.com
กรมฯ รับใบสมัครที่เปน Hard Copy ซึ่งผูสมัครไดพิมพแลว เทานั้น
4. การสง ใบสมัคร
4.1. ผูสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดทางไปรษณียหรือดวยตัวเองไดที่
(Hard Copy เทานั้น/ไมรับใบสมัครทางอีเมลล)
สํานักสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา (ชั้น 5)
กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 02 547 4652 โทรสาร 02 547 4651
วงเล็บหนาซอง (ทุน JPO/IPR 2018)
4.2. กรมฯ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนใบสมัคร และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ ในใบสมัคร หลังจากสงใบ
สมัครแลว ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย กอนนํามาสงที่กรมทรัพยสินทางปญญา

ทุน JPO/IPR 2018

Guideline

5. ระยะเวลาในการสงใบสมัคร
5.1. ระยะเวลาในการสงใบสมัคร ยึดถือกําหนดขางลางเปนหลัก
1) หลักสูตร “Training Course for IP Trainers”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครใหกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
2) หลักสูตร “Training Course on Promoting Public Awareness of IP”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
3) ห ลั ก สู ต ร “Training Course on Substantive Examination Management of
Designs”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 3 – 14 กันยายน 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4) หลักสูตร “Training Course on Patent Examination Management”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 19 – 26 กันยายน 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
5) ห ลั ก สู ต ร “Training Course on Trademark Examinations under the Madrid
System for Thailand”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
6) ห ลั ก สู ต ร “Training Course on Establishing Patent Examination Guidelines for
ASEAN”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
7) หลักสูตร “Training Course for Practitioners Specializing in Patents”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
8) หลักสูตร “Training Course on Patent Examination Practices for Thailand”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
9) หลักสูตร “Training Course for IP Protection Lawyers”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 12 ตุลาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 12 กันยายน 2561
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10) หลั กสู ตร “Training Course on Academia-Industry Collaboration and Technology
Transfer”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 10 – 19 ธันวาคม 2561
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
11) หลักสูตร “Training Course on Design Examinations under the Hague System”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 10 – 17 มกราคม 2562
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
12) หลักสูตร “Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 21 – 1 กุมภาพันธ 2562
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
13) หลักสูตร “Training Course on Trial and Appeal System for ASEAN”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ 2562
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
14) หลักสูตร “Training Course on Anti-Counterfeiting Measures for Practitioners”
กําหนดฝกอบรม ระหวางวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ 2562
กําหนดสงใบสมัครกรมทรัพยสินทางปญญาภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ
กําหนดเวลาสงใบสมัครตาม General Information (หนาที่ 2) เปนระยะเวลาที่ AOTS ประเทศญี่ ปุน
กําหนดไว แตเนื่องจากกรมทรัพยสินทางปญญาจะตองรวบรวมและดําเนินการตางๆ กอนสงใบสมัครของทานไป
ยัง AOTS ประเทศญี่ปุน กรมทรัพยสินทางปญญาไดกําหนดระยะเวลาการรับใบสมัคร 3 วันทําการ กอนวันที่
AOTS กําหนดไว โดยมีกฎเกณฑการรับใบสมัคร ดังนี้
1) หากมายื่นใบสมัครดวยตนเอง กําหนดสงใบสมัครภายในเวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.)
2) กรณีสงทางไปรษณีย ยึดถือวันที่กรมฯ ไดรับเอกสาร

6. ติดตอ สอบถาม เพิ่มเติม
สํานักสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา (ชั้น 5) กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 02 547 4652 โทรสาร 02 547 4651
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