


 



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2560-2564 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
Digital Economy Development Plan for Commerce 2017-2021 
Department of Intellectual Property 
  



 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 
 
 
พิมพ์คร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 
จัดทําและเผยแพร่โดย 
 

 
กระทรวงพาณิชย์ 
 
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
โทรศัพท์ 0-2507-7000 โทรสาร 0-2547-5209-10 
www.moc.go.th 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

สารบัญ 
 
บทสรุปผูบริหาร ..................................................................................................................................... 1 
 
บทท่ี 1 บทนํา ..................................................................................................................................... 1-1 
 1.1  วิสัยทัศนของกรมทรัพยสินทางปญญา ..................................................................................... 1-2 
 1.2  พันธกิจของกรมทรัพยสินทางปญญา ....................................................................................... 1-2 
 1.3  ยุทธศาสตรของกรมทรัพยสินทางปญญา ................................................................................. 1-2 
 1.4  โครงสรางหนวยงาน ................................................................................................................ 1-3 
 1.5  หนาท่ีความรับผิดชอบ ............................................................................................................. 1-3 
 1.6  โครงสรางดานเทคโนโลยดีิจิทัล ............................................................................................... 1-9 
 
บทท่ี 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา .................................................. 2-1 
 2.1  สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล................................................................................... 2-1 
  2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ..................................................................................... 2-1 
  2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ ........................................................................................... 2-2 
  2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล ............................................................................................... 2-5 
 2.2  ผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล ......................................................... 2-8 
  2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยทุธศาสตรแตละดาน 
         ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555–2559 ........................ 2-8 
  2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล ...................................................... 2-8 
  2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) .................... 2-11 
  
บทท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา .............. 3-1 
 3.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย ........................... 3-1 
  3.1.1 วิสัยทัศน ....................................................................................................................... 3-1 
  3.1.2 พันธกิจ .......................................................................................................................... 3-1 
  3.1.3 เปาหมาย ....................................................................................................................... 3-1 
  3.1.4 คานิยม .......................................................................................................................... 3-1 
 3.2  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ... 3-2 
 3.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา ............... 3-4 
 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา  ก 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทท่ี 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
 ของกรมทรัพยสินทางปญญา .................................................................................................. 4-1 
 4.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชย 
  และหนวยงานระดับกรมในสังกัด ............................................................................................ 4-1 
 4.2 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
  ของกรมทรัพยสินทางปญญา ................................................................................................... 4-4 
 4.3 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในประเด็นท่ีเก่ียวของ ........................................................................... 4-15 
 4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา .................................. 4-19 
 4.5 แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยดีิจิทัล ......................................................................... 4-25 
 4.6 มาตรฐาน/เกณฑท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ............................................ 4-34 
 
บทท่ี 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย ................ 5-1 
 5.1 โครงการหลักของกรมทรัพยสินทางปญญา ............................................................................... 5-1 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล..................................... 5-1 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) ........................ 5-5 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย ........................ 5-10 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล .......... 5-12 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล .............................................. 5-14 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ 
        ของกรมทรัพยสินทางปญญา ......................................................................................... 5-16 
  ตารางสรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร ...................................................................... 5-19 
  รายการคาบํารุงรักษา (Maintenance) ................................................................................. 5-20 
 5.2 โครงการบูรณาการระดบักระทรวง ......................................................................................... 5-21 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) ............................... 5-21 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล................................... 5-26 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย ........................ 5-30 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล .......... 5-31 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และบริการ 
    ของกระทรวงพาณิชย .................................................................................. 5-34 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล .............................................. 5-36 
 
  

ข แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทท่ี 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล ....................................................................... 6-1 
 6.1 การบริหารจัดการ ..................................................................................................................... 6-1 
 6.2 กระบวนการบริหารจัดการ ....................................................................................................... 6-3 
 6.3 การติดตามและประเมินผล ....................................................................................................... 6-5 
 6.4 เกณฑการประเมินผล ............................................................................................................... 6-6 
 
อภิธานศัพท (Glossary) ........................................................................................................................ 1 
 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา  ค 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

สารบัญภาพ 
  
รูปท่ี 1-1 โครงสรางการบริหารกรมทรัพยสินทางปญญา ...................................................................................... 1-3 
รูปท่ี 1-2 โครงสรางการบริหารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................................................................... 1-9 
รูปท่ี 2-1 แผนผังเครือขาย (Network Diagram) ของกรมทรัพยสินทางปญญา ......................................... 2-2 
รูปท่ี 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดบักรมในสังกัด ............................................................. 4-1 
รูปท่ี 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดบักรมในสังกัด ............................................................. 4-2 
รูปท่ี 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ...................................................... 4-6 
รูปท่ี 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ .............................. 4-9 
รูปท่ี 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” ..................................................................................... 4-19 
รูปท่ี 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
 และหนวยงานระดับกรมในสังกัด ............................................................................................. 4-20 
รูปท่ี 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
 และหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) ..................................................................................... 4-21 
รูปท่ี 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
 และหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) ..................................................................................... 4-21 
รูปท่ี 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดบักรมในสังกัด ........ 4-23 
รูปท่ี 4-10 การบูรณาการขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ....................................... 4-24 
รูปท่ี 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน ........................................... 4-25 
รูปท่ี 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ ...................................... 4-26 
รูปท่ี 4-13 แสดง Cloud Based Data Services ................................................................................... 4-27 
รูปท่ี 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบข้ันบันได ..................................................................... 4-29 
รูปท่ี 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point ............................................................................................ 4-30 
รูปท่ี 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) ............................................................. 4-31 
รูปท่ี 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลย ี................................................... 4-38 
รูปท่ี 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย ................... 6-2 
 

ง แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

บทสรุปผูบริหาร 
 
ความนํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และใหทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ นํามาชวย
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
รวมกันอยางเปนเอกภาพ อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผล
กระทบตอการรับรูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช
บริการตางๆ ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย 

 
กรมทรัพยสินทางปญญาในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม พัฒนา และ

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพ่ือการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังนั้น จึงตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย ท้ังในดานระบบเครือขาย 
ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมหรือ Application ท่ีทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการใหบริการ การบริหาร
จัดการ และการดําเนินงานตามพันธกิจของกรม โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไปดวย เพ่ือให
เกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษา
ความลับขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของได
อยางมีเอกภาพ 
 
วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร 
 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา  
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
องคกรดิจิทัลเพ่ือการเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชยและคุมครองทรัพยสินทางปญญาระดับสากล 

 
พันธกิจ 
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 1 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. เพ่ิมสมรรถนะการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ี

ไดมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร 
 
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) 
3. สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
4. สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสิน

ทางปญญา 
 
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา มุงเนนประชาชนเปน
ศูนยกลาง (Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
และประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดย
สรางความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
(Supporting Infrastructure) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front Office) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน (Back Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกัน  
ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา ใชสถาปตยกรรมท่ีสามารถ
จะเชื่อมโยงรวมกับกระทรวงพาณิชยได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry Interface) ระดับ
กรม  (Department Interface) หรือระดับจังหวัด (Provincial Interface) ตามลําดับ  รวมท้ังมีการใช
สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหการใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด สามารถท่ี
จะประมวลเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) สงตอขอมูลไปยังระบบ
ศูนยปฏิบั ติ การกรม  (Department Operation Center, DOC) ศูนยปฏิบั ติ การกระทรวง (Ministry 
Operation Center, MOC) และศูนยปฏิบั ติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center, 
PMOC) ตอไปไดอยางสะดวก รวมท้ังพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนดวยบริการแบบจุดเดียว 
(Single Point Service) ระบบเว็บทาเพ่ือประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตร
ประชาชนอัจฉริยะ (Citizen Smart Card) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบเครือขายไรสาย 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีระบบ Call Center คอยใหความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถตอบสนองการพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงานภาครัฐ ท่ีตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและกรมทรัพยสินทางปญญา จะใชหลักการเชื่อมโยงขอมูล
เฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 
ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ ปรับปรุง
แกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน 
ผูประกอบการ ดานการสรางกลไกการบริการเพ่ือการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปอง
พิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 

 
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา 

ได เป ด ให บ ริการผ าน เว็บ ไซต และ Application มาทํ าการสอบทานความ ถูกต อ งข อ มูลร วม กัน                               
(Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสูระบบ 
Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน                     
(Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใช
หลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)  
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2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญามุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการ
เชื่อมโยงขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐาน
ในการบริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและ
สงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจน
ระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดบักระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน  
 

ขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

1. การใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส 
 

ปจจุบันกรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาน (Information) ผาน
ทางเว็บไซต เพ่ือใหการบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการพัฒนาเว็บไซต
เพ่ือใหบริการผูประกอบการและประชาชน ตามหลักการ “ท่ีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึงเทาเทียม และ
ธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) 
รวมท้ังเพ่ิมชองทางการใหบริการการเขาถึงผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Smart Device) และการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 

2. การจัดทํามาตรฐานขอมูล 
 

อางอิงจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ “Thailand                          
e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)” ซ่ึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีมีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใหบริการรวมกัน มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐได ดวยการกําหนดมาตรฐานกลางและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเชื่อมโยงโดยมีเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคใหเปน
มาตรฐานกลางของประเทศ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาได ดังนี้ 

 

1. มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน 
2. มาตรฐานควรเปดกวางหรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจนและไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง 
4. มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลกและสงเสริมเทคโนโลยีท่ีสามารถใชแทนกันได 

 

3. การจัดทํา Open Data 
 

อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open 
Data เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน (Interoperability) อยางเปนรูปธรรม มีหลักการสําคัญ 3 
ประการ คือ 
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1. Availability and Access คือ ขอมูลท่ีเปดเผยตองสามารถใชงานไดท้ังหมดและกรณีท่ีมี
คาใชจายจะตองไมมากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบท่ีงายตอ
การใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต 

2. Re-use and Redistribution คือ  ขอ มูล ท่ี เผยแพรต องถูกจัด เตรียมภายใต เ ง่ือน ไข                        
การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอ่ืน ๆ  

3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ไมวาจะเปนการนําไปใช                    
การใชซํ้า การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงค
ขอ งเจ าของข อ มู ลนั้ น ๆ  เช น  หาก เป นข อ มู ล ท่ี ไม อนุ ญ าต ให ใช งาน เชิ งพ าณิ ชย                                 
(Non-Commercial) จะไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดใน
การใชงานเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไป
ใชในการอ่ืนได  

 
Data.go.th กําหนดระดับการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหสามารถพิจารณาถึงการนําไปใชงานไดสะดวก

มากยิ่งข้ึน โดยสามารถพิจารณารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพ่ือใหผูใชสามารถนําไปใชได เรียงลําดับจาก 1–5 
ดาว ซ่ึงระดับ 5 ดาวนั้นอยูในระดับการเปดเผยขอมูลแบบสูงสุด ดังนี้ 

 
ระดับการเปดเผย รายละเอียด ประเภทขอมูล 

★ (1 ดาว) เผยแพรขอมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต PDF, DOC, TXT, 
TIFF, JPEG 

★★ (2 ดาว) เผยแพรขอมูลในรูปแบบ Structured data ท่ี
เครื่องสามารถอานได (Machine-Readable) 
เชน ขอมูลอยูในรูปแบบไฟล Excel  

XLS 

★★★ (3 ดาว) เผยแพรขอมูลในรูปแบบ Non-Proprietary 
Format เชน ขอมูลในรูปแบบ CSV แทนรูปแบบ 
Excel 

CSV, ODS, XML, 
JSON, KML, SHP, 
KMZ  

★★★★ (4 ดาว) ใช URI (Uniform Resource Identifier) ใน
การระบุตัวตนของทรัพยากร (ขอมูล) และชี้ไปยัง
ตําแหนงของทรัพยากรนั้น 

RDF (URIs) 

★★★★★ (5 ดาว) ขอมูลมีการเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอ่ืนๆ ใน
บริบทท่ีเกี่ยวของกันได 

RDF (Linked Data) 

*ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา Open Government Data Conference 2015 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
**ดูคําอธิบายชุดขอมูลไดที่ data.go.th/Faq.aspx 

 
การเผยแพรชุดขอมูลบน Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจะเผยแพรอยางนอยระดับ 

3 ดาว ซ่ึงหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่อง
สามารถอานได (Machine-Readable) และไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) นั่นคือรูปแบบ
ของ Comma-Separated Value (CSV) หรือ Open Document Spreadsheet (ODS) เปนอยางนอย 
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4. การพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม 
ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนท่ีตองรู (Need-
to-Know Training) ซ่ึงจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) 
สําหรับบุคลากรในแตละสวน เพ่ือใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางเหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การฝกอบรมดานการบริการและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากรเขา
ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีมีการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงมีการกําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงออกเปนการฝกอบรมแตละสวน ดังนี้  

3.1 การอบรมเทคนิคข้ันสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคข้ันสูงใหกับบุคลากร
ผูดูแลระบบ เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 

-  ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
-  ดานระบบฐานขอมูล 
-  ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน 
ท้ังในสวนของเทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและข้ันตอนการ
พัฒนาระบบงาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพ่ือใหบุคลากร
สามารถกํากับดูแลและควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศท่ีวาจางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพ่ิมทักษะและความชํานาญ
ใหแกบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เพ่ือใหสามารถใหบริการแกเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ท้ังในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และ
การสนับสนุนดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย โดยมุงเนนใหบุคลากรสามารถ
นําความรูและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย มาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม คุมคา 
และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary) 
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานท่ีจําเปน เพ่ือใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลตางๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ท้ังนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องเฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป 
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5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน              
4 ดาน ไดแก 

5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
กลุมงานพัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ 

5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน 
 

5. การเสนอของบประมาณ 
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มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ดังนั้น การเสนอของบประมาณ
เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นท่ี
รัฐบาลใหความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบูรณาการระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม 
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 
1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ 

และเสนอขออีกครั้งในปงบประมาณตอไป 
2. กรณีของกรม ใหพิจารณาความเก่ียวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หาก

โครงการมีลักษณะเดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป 
 
แผนงานในภาพรวม 
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ไดวางแผนงานโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐานตามแนวทางการบูรณาการ
ขางตน โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองตามภารกิจและเปาหมายของกรมทรัพยสินทางปญญา                            
ซ่ึงประกอบดวยแผนงานและโครงการท่ีใชในการขับเคลื่อน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 

• ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2561 

• ระยะกลาง พ.ศ. 2562-2563  

• ระยะยาว พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชน

ขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย ประกอบดวยโครงการตอไปนี้ 

• การสอบทานและปรับปรุงขอมูล (Data Cleansing) รวมกันระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสิน
ทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• จัดทํามาตรฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหสอดคลองตามมาตรฐานขอมูลภาครัฐ และ
มาตรฐานขอมูลระดับสากล (ระยะสัน้-ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณิชย ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Exchange) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Trade Intelligence (ดําเนินการรวมกับ สนค.) 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการขอมูลดานการพาณิชยใน

ระดับประเทศ ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• การพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนยปฏิบั ติการกรม (Department Operation Center : DOC)           
กรมทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานทรัพยสินปญญาเพ่ือใชประโยชนเชิงยุทธศาสตร (ระยะสั้น) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) มีแผนงาน ดังนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ตอบสนองการ

ใชงานในลักษณะ Customer Centric ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• พัฒนาและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหสมบูรณอยางเต็มรูปแบบ  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนาเว็บไซตตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา (IP Mart) เพ่ือรองรับการทํางานดวย Mobile 
Application (ระยะสั้น) 

• พัฒนาระบบบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• พัฒนาระบบคลังขอมูลสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนาระบบยืม-คืน และรักษาความปลอดภัยแฟมคําขอเอกสารดานทรัพยสินทางปญญา  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• บํารุงรักษาระบบงานและฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนาระบบสนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
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• การพัฒนาระบบขอมูลเปด (Open Data) เพ่ือสนับสนุนระบบศูนยขอมูลกลางแหงชาติ 
(National Data Center) (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย มีแผนงาน ดังนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• การทบทวน ปรับปรุงและติดตามประเมินผล แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน
ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวย
โครงการตอไปนี้ 

• พัฒนาระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล (e-Learning) (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยจากสื่อสังคมออนไลน (Social Analytic) 
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหเหมาะสมตอสมรรถนะดานการใชงานหรือการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒ นาและประเมินผลสมรรถนะตาม ท่ี ระบุ ไว ในแผน พั ฒ นาบุ คลากร ( Individual 
Development Plan) (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ

ของกรมทรัพยสินทางปญญา มีแผนงาน ดังนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาศูนยขอมูลกลางดานทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้

• พัฒนา/บํารุงรักษาศูนยขอมูลกรมทรัพยสินทางปญญา (IP Data Center) (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนา/บํารุงรักษาศูนยขอมูลสํารองกรมทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• จางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลให มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ประกอบดวยโครงการตอไปนี ้
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• พัฒนาระบบเครือขายและเครื่องมืออุปกรณ รวมท้ังการบํารุงรักษา เพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยีท่ี
ปรับเปลี่ยน (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในกรมทรัพยสินทาง
ปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• จัดหาระบบคอมพิวเตอรเสมือน (VDI) สําหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรชุดเดิม  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรเสมือน (VDI) และระบบคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนาระบบสนับสนุนการใชเครือขายไรสายไดอยางตอเนื่อง (Wifi Roaming) (ระยะสั้น) 
 

แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย 

 แผนการลงทุนและงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา จําแนกเปนงบประมาณการลงทุนตามยุทธศาสตร
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 10.0 6.0 6.0 8.0 30.0 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart 
Organization) 

19.0 24.0 11.0 11.0 16.0 81.0 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
พาณิชย 

- 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 11.0 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 

- 2.3 1.3 1.3 1.3 6.2 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการบริการ 
ของกรมทรัพยสินทางปญญา 

- 42.2 31.0 36.5 26.2 135.9 

รวมงบดําเนินงาน 20.0 78.0 45.8 50.8 46.8 241.4 
รวมคาบํารุงรักษา - 8.5 9.5 10.0 10.7 38.7 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 20.0 86.5 55.3 60.8 57.5 280.1 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
จากสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง

แพรหลายท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผลกระทบตอการรับรูและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชบริการตางๆ ซ่ึงรวมถึง
รูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย กรมทรัพยสินทางปญญาในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริม พัฒนา และคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพ่ือการคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

 

กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการใหบริการ บุคลากรของหนวยงาน ผูประกอบการ 
ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ แตเนื่องจากเทคโนโลยีกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบดังกลาวขางตน กรมทรัพยสินทางปญญาจึงจําเปนตองพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถตอบสนองการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว ทันสมัย และสงเสริมใหมีรูปแบบการใหบริการเชิงรุกไดอยางมีคุณภาพ 

 

กรมทรัพยสินทางปญญา จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 
เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน เชน โครงสรางหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร พันธกิจของแตละหนวยงาน เพ่ือ
นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานโครงการท่ีสามารถบูรณาการและการใชงานรวมกันท้ังสวนของ
โครงสรางพ้ืนฐานและขอมูลไดอยางคุมคา มีความถูกตอง ปลอดภัย และเชื่อถือได 

 

การนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ฉบับนี้ แบงออกเปน 6 บท ซ่ึงในแตละบทมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

 

บทท่ี 1 บทนํา 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงสรางองคกร และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ตลอดจนโครงสรางการนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา ในเบื้องตน 

 
บทท่ี 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
นําเสนอสถานภาพปจจุบันและผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังภายในและภายนอกของกรม

ทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัด ซ่ึงเปนปจจัย
ภายนอกดวย 
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บทท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม

ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนงานระดับชาติ 
 
บทท่ี 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564

ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย เพ่ือใหการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือ
สรางนวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและตอเนื่อง รองรับการบูรณาการและการใหบริการขอมูล ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 
บทท่ี 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
นําเสนอวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด เปนรายแผนงาน/โครงการตาม

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
รวมท้ังตารางสรุปงบประมาณเปนรายยุทธศาสตร 

 
บทท่ี 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล 
นําเสนอโครงสรางการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลท่ี

เหมาะสมตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

 
1.1 วิสัยทัศนของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
เปนหนวยงานใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาท่ีสะดวกรวดเร็ว เปนมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
1.2 พันธกิจของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
คุมครองและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมความรู 

การสรางสรรค และการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
 
1.3 ยุทธศาสตรของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหสะดวกรวดเร็ว และเปนมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
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1.4 โครงสรางหนวยงาน 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิงพาณิชย รวมท้ังใหความคุมครองและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีโครงสรางดังรูปท่ี 1-1 
 

 
รูปท่ี 1-1 โครงสรางการบริหารกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
1.5 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายวาดวยการ

คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กฎหมายวาดวยความลับทางการคา กฎหมายวาดวยเครื่องหมาย
การคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามความตกลง หรือ

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคี 
(4) สงเสริมการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(5) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง

กับสถานการณท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป 
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(6) ดําเนินการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการใชสิทธิอยางเปนธรรมและสราง
วินัยทางการคา 

(7) สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค การบริหารจัดการ และการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
(8) ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
กรมทรัพยสินทางปญญา มีกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 
(ก) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
กรมทรัพยสินทางปญญา มีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของ

กรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 
(ก) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(ข) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(ค) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมกับหนวยงานกลางตางๆ และ

หนวยงานในสังกัดกรม 
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
นอกจากนี้กรมทรัพยสินทางปญญา มีหนวยงานในสังกัดซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 
(ก) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และงาน

เลขานุการของกรม 
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และ

ยานพาหนะของกรม 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และผลการปฏิบัติงานของกรม 

รวมท้ังวิเทศสัมพันธ 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผน การจัดทําแผนยุทธศาสตร การวางระบบ การนําแผนไปสู

การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกรม 
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม และพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร รวมท้ังใหคําปรึกษาและแนะนําในสวนท่ีเก่ียวของ 
(ช) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในกรม 
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(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

 
2. กองสิทธิบัตร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 
(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเก่ียวกับการขอรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย

สิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวา
ดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ง) ใหบริการออกหนังสือรับรอง จัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน รวมท้ังใหบริการตรวจคน
ขอมูลสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวมแกหนวยงานของรัฐและเอกชน 

(จ) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบผังภูมิของวงจรรวม เพ่ือนําไปใช
ประโยชนและใหบริการแกหนวยงานของรัฐและเอกชน 

(ฉ) พัฒนาระบบการจดทะเบียนคุมครองสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบผังภูมิของวงจร
รวมใหมีประสิทธิภาพ 

(ช) พัฒนาระบบตัวแทนสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวม เพ่ือใหการจดทะเบียนคุมครอง
สิทธิมีประสิทธิภาพ 

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

 
3. กองสิทธิบัตรออกแบบ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 
(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเก่ียวกับการขอรับความคุมครองดานสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวย

สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ง) พัฒนาระบบการจดทะเบียนและฐานขอมูลการออกแบบผลิตภัณฑและวิธีการตรวจคน 
(จ) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการออกแบบผลิตภัณฑรายสาขาอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริม

ผูประกอบการ นักออกแบบ และสถาบันการศึกษา นําไปประยุกตใชตามนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

(ฉ) พัฒนาระบบตัวแทนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือใหการจดทะเบียนคุมครองสิทธิมี
ประสิทธิภาพ 
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(ช) ศึกษาและติดตามระบบความคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ 
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

4. สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 
(ก) ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจร

รวม กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กฎหมายวาดวยความลับทางการคา 
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร รวมท้ัง
กฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งาน
คดีทรัพยสินทางปญญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีกรม 

(ค) ใหคําปรึกษาและแนะนํา ตลอดจนเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ และคําสั่ง ท่ีเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ง) ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือยกรางและพัฒนากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรม 
(จ) ใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหวางประเทศ

ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
(ฉ) ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
(ช) บริหารงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยความลับทางการคา 
(ซ) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

5. สํานักเครื่องหมายการคา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 
(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเก่ียวกับการขอรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย

เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

(ค) ใหบริการออกหนังสือรับรอง จัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน รวมท้ังใหบริการตรวจคน
ขอมูลเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแกหนวยงานของรัฐและเอกชน 

(ง) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา ชื่อโดเมน และสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร เพ่ือพัฒนาดานการใหบริการแกหนวยงานของรัฐและเอกชน 

(จ) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องหมายการคา เพ่ือใหบริการแกหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน 
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(ฉ) พัฒนาระบบการจดทะเบียนคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
6. สํานักปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 
(ก) ดําเนินการเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีประสิทธิภาพ  
(ข) ดําเนินการปกปองและประสานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ค) ดําเนินการตามระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา 
(ง) เสนอแนะและพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
(จ) ศึกษาและวิเคราะห ตลอดจนใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการปองปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา 
(ฉ) จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
(ช) ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหบริการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี 
(ซ) ดําเนินการเก่ียวกับการรับแจง การออกใบรับแจง และการบริหารงานตามกฎหมายวาดวย

การผลิตผลิตภัณฑซีดี 
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

7. สํานักลิขสิทธิ์ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 

(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(ข) บริหารงานตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ 
(จ) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบฐานขอมูลลิขสิทธิ์เพ่ือใหบริหารแกหนวยงานของรัฐและ

เอกชน 
(ฉ) พัฒนามาตรฐานการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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8. สํานักสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(ก) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอเศรษฐกิจการคา 
(ข) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยสินทางปญญา เพ่ือพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย 

และสนับสนุนการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
(ค) เสริมสรางความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหเกิดการสรางสรรคทรัพยสิน

ทางปญญาใหม 
(ง) สงเสริมและเผยแพรความรูและการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในเชงิพาณิชย 
(จ) ฝกอบรมดานทรัพยสินทางปญญาใหแกภาครัฐและเอกชน 
(ฉ) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือเปนศูนยกลางการ

บริการขอมูลทรัพยสินทางปญญาตอเจาหนาท่ีของกรม เจาของสิทธิและประชาชน ให
สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตลอดจนเปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายใหบริการ
ตรวจคนขอมูลทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(ช) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศและการ
แกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศ 

(ซ) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหวางประเทศตาม
สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรและความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดาน
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืนท่ีประเทศไทยเปนภาคี 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห กําหนดทาที และประชุมเจรจาจัดทําความตกลงหรือความรวมมือระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาท้ังในกรอบองคการการคาโลก องคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก และองคการระหวางประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือกําหนดทาทีและดําเนินการตามตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
9. สํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(ก) ดําเนินการเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญาไปสูกลุมเปาหมาย 
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการและการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย 
(ค) ดําเนินการสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาโดยจัดใหคําปรึกษา และบริการรับ 

คําขอทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนท่ี 
(ง) ดําเนินการสงเสริมการศึกษา และการจัดหลักสูตรการเรียนทรัพยสินทางปญญา 
(จ) ดําเนินการบริหารและจัดทําสื่อ เอกสารเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญา รวมท้ัง

จัดระบบใหบริการหองสมุด 
(ฉ) ดําเนินการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ

มอบหมาย 
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1.6 โครงสรางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
โครงสรางการบริหารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยสินทางปญญา ดังรูปท่ี 1-2

ประกอบดวย 
 

 
รูปท่ี 1-2 โครงสรางการบรหิารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนขาราชการ 1 คน 
2. งานบริหารจัดการท่ัวไป มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน และ

ลูกจางเหมา 1 คน 
3. งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน 
4. งานคอมพิวเตอรและเครือขาย มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา               1-9 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 

   
  



 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

บทท่ี 2 
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม

ทรัพยสินทางปญญา จําเปนท่ีจะตองทราบสถานภาพปจจุบัน จึงไดทําการสํารวจดานระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานและฐานขอมูล จากนั้นไดนําผลการสํารวจมาวิเคราะหรวมกับความตองการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
2.1 สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 
 

ลําดับ รายการ 
ปงบประมาณ /จํานวน 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 106 100 2 58 10  - 

2 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล ชนิด 2 
จอภาพ 

 -  - 8  -  -  - 

3 เครื่องพิมพแบบเลเซอรขาวดํา 33 หนา/นาที 24 20 23  -  -  - 

4 เครื่องพิมพแบบเลเซอรสีแบบ Network  3  - 7  -  - 1 

5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 3  - 6 4  -  - 

6 เครื่องสแกนเนอร 18 15 19  - 10 5 

7 เครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง (40 แผน/นาที)  -  - 2  -  -  - 

8 เครื่องอานบารโคด (Barcode Reader)  -  - 7  -  -  - 

9 เครื่องลูกขายแบบเสมือน   -  -  -  -  - 230 

10 เครื่องแมขายของระบบ VDI   -  -  -  -  - 5 

11 Access Control (Finger Scan)  -  -  -  -  - 6 

12 KVM over IP  -  -  -  -  - 3 
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2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ 
 

 
รูปท่ี 2-1 แผนผังเครือขาย (Network Diagram) ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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ระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา (Department of Intellectual Property Networking) ประกอบดวย 
 
การเชื่อมโยงจากภายนอก คือ 
 
1. เครือขายอินเทอรเน็ตและผูใชงานของกระทรวงพาณิชย (หนวยงานอ่ืน) ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เชื่อมตอโดยตรงเขาอุปกรณ Internal Core 

Switch (Cisco Catalyst 6500) ของเครือขาย 
 
การเชื่อมโยงจากภายใน คือ 
 
1. Internal Zone ประกอบดวยเครื่องแมขายท่ีใชภายในองคกรเปนหลัก ผูใชงานภายนอกไมสามารถเขาถึงได ซ่ึงมีการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ Load Balance 

(Brocade Foundry Network Serveriron GT) และเชื่อมผาน Distribution Switch ตอผานอุปกรณ  Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ท่ีมีการ
ทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 

2. DMZ Zone ประกอบดวยเครื่องแมขายท่ีมีการใชงานรวมจากผูใชท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเปดใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผลเปนหลัก โดย
เชื่อมตอผาน Load Balance Server (ซ่ึงมีลักษณะเปน Redundancy) เชื่อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุปกรณ Firewall 
(Fortinet FortiGate 1000C) ท่ีมีการทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 

3. Application Zone (NEW) ประกอบดวยเครื่องแมขายท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บและประมวลผลโปรแกรมระบบงานตางๆตามภารกิจของกรม เชื่อมตอผาน Load 
Balance Server (ซ่ึงมีลักษณะเปน Redundancy) เชื่อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุปกรณ Firewall (Fortinet FortiGate 
1000C) ท่ีมีการทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 

4. Content Zone (NEW) ประกอบดวยเครื่องแมขายท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลของระบบงาน รวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ ท่ีใชประมวลผลรวมกับเครื่องแมขาย
ใน Application Zone เปนตน เชื่อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุปกรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ท่ี มีการ
ทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 

5. Application Zone (OLD) เชื่อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุปกรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ท่ีมีการทํางาน
แบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 
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6. Content Zone (OLD) เชื่อมผาน Distribution Switch(Juniper EX2200) ตอผานอุปกรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ท่ีมีการทํางานแบบ 
Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link 

7. Backup Site (NEW) ประกอบดวยเครื่องแมขายท่ีใชในการสําเนาระบบงาน ขอมูล หรือระบบฐานขอมูลของแตละระบบงาน เชื่อมผาน Distribution 
Switch (Cisco SG200-18) ไปยัง Internal Core Switch 

8. Firewall System (Fortinet Fortigate 1000C/FortiAuthen 400C/FortiAnalyzer 1000D) และ Wireless Controller (Wireless Controller 5508) 
ประกอบดวยอุปกรณหรือเครื่องแมขายเฉพาะงาน ท่ีทําหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงการอนุญาตและกําหนดสิทธิ์ในการใชงานของ
โครงขายเชื่อมตอไปยัง Internal Core Switch 

9. ผูใชงานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ประกอบดวยกลุมผูใชงานภายในองคกรท่ีเชื่อมตอเขาเครือขายผานระบบสายและระบบไรสาย เชื่อมตอโดยตรงเขา 
Distributed Switch ในแตละชั้นของอาคาร (Floor) และเชื่อมตอไปยัง Internal Core Switch 

 
ขอเสนอแนะ 
 
1. เนื่องจาก Core Switch เปนอุปกรณเชื่อมตอไปยังอินเทอรเน็ต อุปกรณ Distributed Switch เปนอุปกรณเชื่อมตอผูใชงานซ่ึงมีการใชงานอินเทอรเน็ตและ

อินทราเน็ต อุปกรณ FortiAuthen และ Wireless Controller ซ่ึงเปนอุปกรณในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูใชงานและการเชื่อมตอแบบไรสาย นอกจาก
การ Backup ขอมูลแลว อุปกรณดังกลาวอาจมีความจําเปนตองติดตั้งอุปกรณแบบ Redundancy เพ่ือใหเกิดเสถียรภาพในการใชงานท่ีมากข้ึน  

2. อุปกรณนอกเหนือจากนั้น เชน Distributed Switch ซ่ึงมีเพียงเครื่องเดียวในแตละ Zone ถึงแมวาจะมี Duplicate Link ไปยัง Firewall แตหากมีปญหาท่ี
ตัวอุปกรณ จะทําใหติดตอไปยัง Zone นั้นๆ ไมได เพราะมีลักษณะเปน Single point of Failure ของ Zone นั้นๆ 
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2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล 
 

ช่ือระบบ หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ/ 

Application Server 
ฐานขอมูล 

Development 
Tool/ Language 

ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

1. ระบบเครื่องหมายการคา เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ
ประชาชนในการดําเนินการเก่ียวกับการยื่น
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

Solaris/ WebLogic Oracle 11g Java ระบบงาน
หลัก 

ใชงาน 

2. ระบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ
ประชาชนในการดําเนินการเก่ียวกับการยื่น
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

Windows/ IIS MS-SQL 
Server 2012 

ASP.Net ระบบงาน
หลัก 

ใชงาน 

3. ระบบบริหารงานแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ 

เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ
ประชาชนในการดําเนินการเก่ียวกับการรับ
จดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

Windows/ JBoss Oracle 11g Java ระบบงาน
หลัก 

ใชงาน 

4. ระบบฐานขอมูลสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) 

บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร 

Windows/ IIS MS-SQL 
Server 2012 

ASP.Net ระบบงาน
หลัก 

กําลัง
พัฒนา 

5. ระบบสิทธิบัตรการออกแบบ บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลสิทธิบัตร
การออกแบบ 

Windows/ IIS MS-SQL 
Server 2012 

ASP.Net ระบบงาน
หลัก 

กําลัง
พัฒนา 

6. ระบบเชื่อมโยงขอมูลการ 
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 

เปนระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางศาล 
ตํารวจ และกรมฯ ในการใชขอมูลรวมกัน 

Windows/ Glassfish MySQL Java ระบบงาน
รอง 

ใชงาน 

7. ระบบแจงการผลิตผลิตภัณฑซีดี ระบบฐานขอมูลสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
การแจงการผลิตผลิตภัณฑซีดี 

Windows/ IIS Oracle ASP.net ระบบงาน
รอง 

ใชงาน 

8. เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา 
(ipthailand.go.th) 

เผยแพรขาวสาร การประชาสัมพันธ และ
บริการของกรมฯ 

Linux CentOS MySQL PHP ระบบงาน
รอง 

ใชงาน 
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ช่ือระบบ หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ/ 

Application Server 
ฐานขอมูล 

Development 
Tool/ Language 

ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

9. เว็บไซตการเรียนรูกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา (e-Learning) 

ระบบ e-Learning เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับ
เรื่องทรัพยสินทางปญญา 

Linux CentOS MySQL PHP ระบบงาน
รอง 

ใชงาน 

10.เว็บไซตตลาดกลางทรัพยสินทาง 
ปญญา (thaiipmart.com) 

เปนศูนยกลางการซ้ือขายทรัพยสินทาง
ปญญา 

Linux CentOS MySQL PHP ระบบงาน
รอง 

ใชงาน 

11.ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
(e-Office)  

บริหารจัดการขอมูลภายในกรม  เชน 

• งานงบประมาณ 

• งานพัสดุ 

• งานการเงิน 

• งานบัญช ี

Windows MS-SQL   ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

12.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(E-Sarabun) 

บริหารจัดการงานสารบรรณและธุรการ เชน 

• สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

• ตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

• กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส 

• หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 

• จองหองประชุม 

Windows MS-SQL   ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

13.ระบบฐานขอมูลความรู (KM) บริหารจัดการขอมูลความรูเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังกฎหมายตางๆ 

Linux CentOS MySQL PHP ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

14.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) 

บริหารจัดการขอมูลทรัพยากรบุคคลของ
กรมฯ โดยประยุกตใชระบบงานของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (กพ.) 

Windows/Apache Oracle PHP ระบบงาน
สนับสนุน 

ใชงาน 
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ช่ือระบบ หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ/ 

Application Server 
ฐานขอมูล 

Development 
Tool/ Language 

ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

15.ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
(BIS) 

สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ
ของกรม 

Windows/IIS MS-SQL 
Express 

ASP.net 
 

ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

16.ระบบวิเคราะหสถิติ (Cognos) สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือ
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตางๆ ใน
แตละปงบประมาณ 

Windows MS-SQL 
Express 

 ระบบงาน
สนับสนุน 

ใชงาน 

17.ระบบบริหารจัดการพัสดุ  
(E-Stock) 

บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลพัสดุของ
กรม 

Linux CentOS MySQL PHP ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

18.ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
(e-Library) 

ใหบริการสืบคนขอมูลความรูและ
สารสนเทศเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

Windows MySQL  ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 

19.ระบบ Call Center 1368 ใหบริการติดตอสื่อสารกับประชาชน Windows -  ระบบงาน
สนับสนนุ 

ใชงาน 
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2.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดาน
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2555–2559 

 

ประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียังไมไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรแตละ
ดานของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2555–2559 
ประกอบดวย 

 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานตาแผนแมบท ICT พ.ศ. 2555-2559 
โครงการ
ท้ังหมด 

โครงการท่ีไมได
รับงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการ
และมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศ 

5 4 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางเสริมนวัตกรรมบริการและมุงสูภาคประชาชน 8 6 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหมีความทันสมัย ม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุม
มีคุณภาพ ไรรอยตอ และอนุรักษพลังงาน 

7 6 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางวัฒนธรรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมท้ังสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3 2 

รวม 23 18 

 
2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก และสภาวะแวดลอมภายในดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงได

ดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร ของกรมทรัพยสินทางปญญา ในเบื้องตนพอ
สรุปไดวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทีมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุกดาน
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูใชงาน แตเนื่องจาก
การบริหารจัดการภายในและการใหบริการ มีสถานภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสิน
ทางปญญา จึงมีความจําเปนในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบปจจุบันให เพ่ิมมากข้ึน สรุปได 5 ดาน 
ประกอบดวย 
 

1. ความตองการดานนโยบาย 
หมายถึง การกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการของผูบริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ประกอบดวย 
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1.1 ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือเอ้ือ
ตอการคุมครองปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงปจจุบันมีความซับซอนมากกวาใน
อดีต เนื่องจากสังคมออนไลนนิยมท่ีจะสงตอ (Share) หรือเปดใหมีการดาวนโหลดผลงาน
ทรัพยสินทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน ภาพยนตร เพลง เปนตน 

1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบหรือกระบวนการทํางาน เพ่ือการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital 
Signature) ในการติดตอทําธุรกรรมผานระบบ e-Filing  

 
2. ความตองการดานระบบคอมพิวเตอร 

หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพ่ือการ
ใชงานดานบริหารจัดการภายใน และการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ประกอบดวย 
 
2.1 จัดสรรการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวงใหม ใหเพียงพอตอความ

ตองการใชงาน โดยอยางนอยใหสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows version 10 ข้ึน
ไป เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเกา (ท่ีมีสภาพการใชงานเกิน 7 ป) ซ่ึง
ไมรองรับการประมวลผลของระบบงาน (Application) ท่ีพัฒนาใหม  

2.2 ปจจุบันมีการนําระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ประยุกตใชงาน แตจํานวน 
License ยังไมเพียงพอตอจํานวนผูใชงาน (Client) ดังนั้น อาจใชวิธีเพ่ิมจํานวน License 
แทนการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายในขอ 2.1 ก็ได 

2.3 จัดหาระบบ Desktop Management เพ่ือชวยในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังจัดทําทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร (Inventory) 
ของกรมดวย 

 
3. ความตองการดานระบบเครือขายและความม่ันคงปลอดภัย 

หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับ-สง
ขอมูลดวยความมีเสถียรภาพและม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวย 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานไดอยางท่ัวถึง 

(ภายในกรม) ดวยระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีมีเสถียรภาพ 
3.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือสนับสนุนการสรางความเชื่อม่ันใหแกผูใชงานและประชาชน 
 

4. ความตองการดานระบบงานและฐานขอมูล 
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีมีความถูกตองทันสมัย (Update) สามารถ
ใชประโยชนขอมูลรวมกันแบบบูรณาการ ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล 
ประกอบดวย 
 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ e-Service, e-Filing, e-Payment หรือ e-Banking เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการติดตอทําธุรกรรมของประชาชน เปนประโยชนตอการบูรณาการภาพรวมการ
ใหบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา ในการเอ้ือตอการเขาถึงขอมูลและบริการท่ีเปน
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เอกภาพ (Service Platform) ของผูใชบริการภายในและหนวยงานภายนอก สงเสริมการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการใหบริการขอมูล (Data Innovation) ไดอยางเปนรูปธรรม 

4.2 พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ่ือบูรณาการระบบพัสดุ-ครุภัณฑ 
ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน-บัญชี ระบบบุคลากร ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได 
ท้ังในระดับหนวยงานของกรมทรัพยสินทางปญญา และระดับกระทรวงพาณิชย 

4.3 บูรณาการระบบใหบริการประชาชน แบบเบ็ดเสร็จผานเว็บไซต ณ จุดเดียว (Single Point 
Services) โดยปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเว็บไซตปจจุบันของกรมทรัพยสินทางปญญา 
ใหเปนแหลงรวบรวมบริการทุกประเภท ซ่ึงอาจตองมีการกําหนดมาตรฐานขอมูลกลาง
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล (Meta data) ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในระดับกระทรวงได
อยางมีเอกภาพ ตลอดจนเปนประโยชนตอการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน 
กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน 

4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทะเบียนเครื่องหมายการคา เพ่ือสนับสนุนนายทะเบียนในการ
ตัดสินใจรับจดทะเบียน/คนหาเครื่องหมายการคา  

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  เพ่ือรวบรวม
องคความรูของบุคลากรผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในดานตางๆ ซ่ึงจะเปนองคความรู
ของประเทศดวย 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
4.7 บูรณาการขอมูล/สารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 

เชน ขอมูลเลขทะเบียนการคารวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน รวมท้ังเชื่อมโยงขอมูล
รวมกับหนวยงานภายนอก เชน การคนหาคดีดานทรัพยสินทางปญญารวมกับศาลยุติธรรม 
เปนตน 

 
5. ความตองการดานบุคลากรและการฝกอบรม 

หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ใหเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีความพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ีประกอบดวย 
 
5.1 จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรูใหแกบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจพิจารณา

เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
5.1.1 บุคลากรในกลุมงานบริหารจัดการท่ัวไป อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การบริหาร

จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Project Management) 
5.1.2 บุคลากรในกลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การ

ออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) และการพัฒนา Mobile 
Application  

5.1.3 บุคลากรในกลุมงานคอมพิวเตอรและเครือขาย อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud computing) การบริหารจัดการและการรักษา
ความม่ันคงในระบบเครือขาย (Network Administration and Security) 
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2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก SWOT Analysis 
 

ผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในดานการบริหารจัดการ และสถานภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลปจจุบัน ท่ีปรึกษาไดใชเทคนิคการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ท่ี
สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis) 

ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาและใชงาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการบริหาร
และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. เครื่องมืออุปกรณตางๆ เริ่มมีความลาสมัย (ตาม
อายุการใชงาน) จึงอาจไมเพียงพอตอการใชงานใน
ปจจุบัน 

2. ทีมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ 
และมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบงานและ
เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปน เพ่ือรองรับการบริหาร
และการใหบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

2. กรมทรัพยสินทางปญญา ไมมีหนวยงานระดับ
จังหวัด การจดทะเบียนท่ีตางจังหวัดจึงทําไดเพียง
รับเรื่องไวแตไมสามารถออกเอกสารรับรองใหได 

3. การพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลใชเทคโนโลยี
เปด (Open Source) เปนสวนใหญ ชวยใหเกิด
การประหยัดงบประมาณได 

3. บุคลากรดาน ICT มีจํากัด ไมเพียงพอรองรับการ
ใหบริการท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังการ
จัดสรรตําแหนงบุคลากรเพ่ิมเติมของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําไดคอนขางยาก 

 4. การพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล หลายสวนยัง
ไมสมบูรณเพียงพอ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและ
ความตองการของผูประกอบการและประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะท่ีการจัดสรรงบประมาณ
มักไมเพียงพอ 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 

1. รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซ่ึงจะเอ้ือตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และการใหความสําคัญตอทรัพยสินทางปญญา 

1. รูปแบบการละเมิดทรัพยสินทางปญญา มีแนวโนม
สูงข้ึนใน Social Network ซ่ึงจะยากตอการบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตาม 

2. รัฐบาลกําลังจัดทํากฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึง
อาจเอ้ือตอการกํากับติดตามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

  
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา ไดมีการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม และยุทธศาสตร ท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
การพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

 
3.1.1 วิสัยทัศน 

 
“องคกรดิจิทัลเพ่ือการเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชยและคุมครองทรัพยสินทางปญญาระดับสากล” 

 
3.1.2 พันธกิจ 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. เพ่ิมสมรรถนะการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ี

ไดมาตรฐานสากล 
 
3.1.3 เปาหมาย 
 

1. พัฒนาสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)  
2. ใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

 
3.1.4 คานิยม 
 

“บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
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3.2 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม แทนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเห็นชอบใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในสวนท่ีมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
รวมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย ระยะ 20 ป                     
(พ.ศ. 2559-2579) ดังนี้ 

3-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 

ของกระทรวงพาณิชย  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
กรมทรัพยสินทางปญญา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 
ของกรมทรัพยสินทางปญญา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ปรับเปลีย่นสูความเปนองคกรดิจทัิล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใหสะดวกรวดเร็วและเปน
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ปรับเปลีย่นสูความเปนองคกรดิจทัิล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การบูรณาการกับระบบการคาโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
สรางความเช่ือมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทา
เทียมดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาผูประกอบการแบบ
ครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย
อยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจทัิล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
เสรมิสรางความรูและสงเสริมการใช
ประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง
พาณิชย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมี
คุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลให
ครอบคลมุการบริหารจดัการและ
บริการของกระทรวงพาณิชย 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลให
ครอบคลมุการบริหารจดัการและบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาผูประกอบการแบบครบ
วงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกร
ดิจิทัล 
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3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ 
ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา เพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางขีด
ความสามารถของผูประกอบการและประชาชน 

1. สรางความรวมมือหนวยงานภายในและ
ภายนอก ในการกําหนดแนวทางการบูรณาการ
ขอมูลรวมกัน 

2. สอบทานขอมูล (Data Cleansing) รวมกัน
ระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา 

จํานวนระบบงานท่ีมีการบูรณาการขอมูลรวมกัน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) 

 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการใหบริการแบบดิจิทัล (Front Office) แกผูประกอบการและประชาชน ใหสามารถเขาถึงบริการของกรม

ทรัพยสินทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหนวยงานในกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. เปลี่ยนกระบวนการทํางานและการทําธุรกรรม

เปน Digital 
 

1. พัฒนาระบบงานหรือ Application ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการใช งานดวยความ
ทันสมัย 

ระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการของกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

3-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2. ใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแบบครบ

วงจร (ท้ังในดานขอมูลและการทําธุรกรรม) ดวย
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Back Office ให
ครอบคลุมความตองการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกติกาการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหเหมาะสมทันสมัย
สอดคลองกับหลักเกณฑสากล และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการและประชาชน 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ผูประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใชเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลในการทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญาเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการรักษาความลับของ
ขอมูลสวนตัว (Privacy) อยางม่ันคงปลอดภัย 

ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ขอ มูลทรัพยสินทางปญญา ให สอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

1. จํานวนผูประกอบการหรือประชาชนท่ีทํา
ธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวม ตลอดจนการใชประโยชนจากขอมูลองคความรูดานทรัพยสินทางปญญาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ผานเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางสะดวกงายดาย เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการและประชาชนรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชทรัพยสินทางปญญาดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
สรางสังคมออนไลนท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานทรัพยสินทางปญญารวมกัน 

พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญา
ผาน Social Network 

มีระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 3-5 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ี
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1. บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรอืการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมตอบทบาทหนาท่ี
ของบุคลากร โดยใหเปนองคประกอบสําคัญของ
การปฏิบัติงานหรือความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 

2. พัฒนานักวิเคราะหออกแบบ (System 
Analyst) เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสมตอกระบวนงานตางๆ เปนประโยชน
ตอการประสานหรือสื่อความเขาใจระหวาง
ผูใชงานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาโปรแกรมรวมกัน 

1. จัดทําสมรรถนะ (Competency) การใชงาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูใชงานในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ 

2. จัดทําสมรรถนะ (Competency) การพัฒนา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักเทคนิค 

3. ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. มีสมรรถนะ (Competency) ดานการใชงาน
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

2. จํานวนนกัวิเคราะหออกแบบ (System 
Analyst) ท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. จํานวนผูบริหารโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
  

3-6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร เจาหนาท่ี ผูประกอบการ และประชาชน สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกท่ี ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1. ผูประกอบการหรือประชาชนสามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาได
แบบทุกท่ี ทุกเวลา 

2. ผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกท่ี 
ทุกเวลา 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบเครือขายของ
กรมทรัพยสินทางปญญา 

2. เชื่อมโยงการใชระบบ Wifi ไดอยางตอเนื่อง
ระหวางอาคารสถานท่ีของหนวยงานสวนกลาง 
(สนามบินน้ํา) 

ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบเครือขายของ
กรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 3-7 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
 

 
. . 2560–2564  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

บทท่ี 4 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา  
 
4.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน

ระดับกรมในสังกัด 
 
 การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและ
หนวยงานระดับกรมในสังกัด มีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหาร การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในลักษณะของการจัดประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) และการประชาพิจารณของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
ขอกําหนดเบื้องตน ดังรูปท่ี 4-1 
 

 
 

รูปท่ี 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 
นอกจากนี้ยังใชแนวทางการวิเคราะหเบื้องตน ท่ีจะเปนประโยชนตอภาพรวมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ใหมีทิศทางหรือเปาหมายการพัฒนาท่ี
จะมุงสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ยกกระดับการ
บริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-2 ประกอบดวย 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 4-1 
 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 

รูปท่ี 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 
1. วิเคราะหนโยบายเรงดวน 4 เรื่องเดิมของกระทรวงพาณิชย ท่ีไดดําเนินการขับเคลื่อนและ

สงผลตอเนื่องในทางท่ีดีตอภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 
 

1.1 ประเด็นการแกปญหาคาครองชีพ ดวยการชวยลดตนทุนของผูประกอบการและผูบริโภค โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพบริการในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

1.2 ประเด็นการสรางรายไดใหเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local 
Economy) ใหมีความเติบโตอยางม่ันคง ยั่งยืน โดยปฏิรูประบบฐานขอมูลการเกษตรใน
ลักษณะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการใชขอมูลเชิง Product Base 
และ Service Base ควบคูกัน  

1.3 ประเด็นการเรงผลักดันการสงออก โดยการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย ตลอดจนหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองรูปแบบการกรอกขอมูลเพียงแหงเดียว (จากหนวยงานท่ีเปนจุด
กําเนิดขอมูล) และระบบบูรณาการจะชวยสงผานขอมูลไปยังหนวยงานผูใชไดอยางรวดเร็ว 
ลดภาระ/ข้ันตอนการกรอกขอมูลซํ้าซอน 

1.4 ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 

• การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวยระบบ Single Window เพ่ือใหบริการ
ทางการคาและการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบาย One Roof โดยติดตอผานเว็บไซตหรือ 
Application เพียงจุดเดียว ก็สามารถเขาถึงขอมูลและบริการทุกประเภทของกระทรวง
พาณิชยไดทันที 

• สงเสริมการนํา Digital Technology มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน                   
การพัฒนา Application ใหมๆ เพ่ือตอบสนองเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย เปนตน 

 

4-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

2. ยกระดับแผนงาน/โครงการปจจุบัน (ท่ีกําลังดําเนินการ) ใหเขามาเปนสวนประกอบของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรม
ในสังกัด เพ่ือความตอเนื่องในการดําเนินงานของแตละฝาย โดยไมจําเปนตองยกเลิกโครงการปจจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความจําเปนของบางโครงการ ท่ีไมไดดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือนําเขามาสูแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยดวย 

3. วิเคราะหและสรางสรรคแผนงาน/โครงการใหม ท่ีเปนประโยชนเหมาะสมตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยใชมุมมองแบบบูรณาการขอมูล
สารสนเทศรวมกันทุกฝาย ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เชน การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง การจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture : EA) เปนตน 

4. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชย (Front Office) ใหแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย (Back Office) ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนตางประเทศ 

5. สงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักทาง
วิชาการ โดยมีความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกฎหมาย/
ระเบียบของกระทรวงพาณิชย เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการของทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 

 
ประเด็นสําคัญคือ มีการใชสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) เปนเครื่องมือ

กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขากับภารกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด ตั้งแตการวิเคราะหภารกิจในมุมมองสถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพ่ือจะ
ออกแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ 
สามารถท่ีจะผลักดันใหดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวได โดยอางอิงรูปแบบการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกรของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ประกอบดวย 
 

1. Business Architecture เพ่ืออธิบายกรอบทิศทางเชิงนโยบายและวิสัยทัศนของกระทรวง
พาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด รวมท้ังมีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางของข้ันตอน
การทําธุรกรรม จนถึงการใหบริการตอผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสายการบังคับ
บัญชาของแตละหนวยงาน 

2. Information/Data Architecture เพ่ืออธิบายเก่ียวกับกลุมของขอมูล โครงสรางขอมูล และ
ลักษณะขอมูล ซ่ึงชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และสามารถนําเอาขอมูลท่ีมี
รูปแบบแตกตางกันไปใชในการพัฒนาระบบงานได 

3. Application Architecture เพ่ืออธิบายองคประกอบของระบบงานท่ีใหบริการ และการ
เชื่อมโยงระหวางระบบงาน ท่ีกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัดตองบริหาร
จัดการและใชประโยชน เพ่ือตอบสนองผูใชบริการในกลุมท่ีใหญข้ึน และตอบสนองความตองการ
ใชงานไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. Technology Architecture เพ่ืออธิบายโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนํามา             
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ใชงาน เชน คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคดานเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย-ลูกขาย 
อุปกรณและซอฟตแวรพ้ืนฐาน ท่ีเหมาะสมตามความตองการของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด 

 

4.2 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจดัทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมทรัพยสินทางปญญา มีการพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงมีผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานระดับกรมในสังกัด และมีสาระสําคัญ สรุปดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

มีกรอบวิสัยทัศน คือ “จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลัง
ประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีมุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของประเทศ” ท้ังนี้ ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มองบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศ
ไทยขอ 3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว คือ 
 

“การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคา ท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสูการใช
เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต 
ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน 
โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง” 
 

โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิทัล 
ดังนี้ 

 
“พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคา และชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล” 

ภาพรวมการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จะเนน 
“การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงมีความ
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ตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว” ท่ีไดใหความสําคัญตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการมีบทบาททางการคาเพ่ิมมากข้ึน 

 
2. ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการ คือ  

 
1. กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine)  
3. กลไกการขับเคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 
โดยมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซ่ึงประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ  
 
1. กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต  
5. กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบ

เชิง “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการองคความรูสมัยใหม เทคโนโลยีท้ัง 
5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ท่ีกําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจาก
ยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากข้ึน ซ่ึงจะมี               
การปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน 

 
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กําหนดวิสัยทัศนคือ “ปฏิรูปประเทศ

ไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แต
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปท่ี 
4-3 ซ่ึงมียุทธศาสตรและสาระสําคัญ ดังนี้ 
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รูปท่ี 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
“โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปน

ดิจิทัลไทยแลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลท่ีสําคัญ ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพ
กระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย การ
บริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน

การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิง
ธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะสงผลตอการ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชน

หางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผาน
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เทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินให
อยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดยประชาชนมี
ความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคม” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดย
ลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผูใชบริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และ
ภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการ
ระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานท่ีมีคุณคาสูงรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และสอดคลองกับ

หลักเกณฑสากลท่ีมาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความ
ม่ันคงปลอดภัย การสรางความเชื่อม่ัน และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือ
กอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ
พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” 

 
4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน คือ “ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมี
การบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานให

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและ
ความตองการของประชาชน เพ่ือนําไปสูการแกไขเม่ือมีการรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีโครงสรางการ
ทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียง
ตอการดํารงชีวิต และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด การยกระดับ
ประสบการณของนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัลอยางครบวงจร เพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลง
ทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอ
การดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรง
เวลามากข้ึน โดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”  

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษา

ความปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตมุากข้ึน รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หมายเหตุ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดกําหนดผูรับผิดชอบและแผนดําเนินการ

ของโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับการบริการ ดังรูปท่ี 4-4 
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รูปท่ี 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
(ท่ีมา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

 
5. ยุทธศาสตรกระทรวงพาณชิย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2579 

 
กระทรวงพาณิชยในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ มี

ภารกิจสําคัญในการกําหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเขมแข็ง  
สามารถรองรับและใชประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ชวยให
เศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดักรายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 โดย
แบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้ 

 
ระยะท่ี 1 ป 2559-2564 ปฏิรูปการคา เนนปรบักฎหมายวางระบบการคา 

ระยะท่ี 2 ป 2565-2569 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของภูมิภาค เนนพัฒนาผูประกอบการให
สามารถเปนผูนําตลาดภูมิภาค 

ระยะท่ี 3 ป 2570-2574 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของโลก เนนยกระดับความสามารถของ
ผูประกอบการไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก 

ระยะท่ี 4 ป 2575-2579 กาวไปเปนผูนําในตลาดโลก เนนสรางศักยภาพของประเทศให
สามารถสงเสริมใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก 

 
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 20 ปไว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร 

• กระทรวงพาณิชยตองเพ่ิมบทบาทการชวยเหลือ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบการดานการคาแกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซ่ึงรวมไปถึง
เกษตรกรท่ีนอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิต
และทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ท้ังนี้การประยุกตระบบ Internet of Things (IoT) และ
ระบบ Big Data จะชวยในการวิเคราะห (Analytics) จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

• ทิศทางการพัฒนาจะมุงไปท่ีการสรางผูประกอบการไทยเปนผูคาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเนื่องจากการคาการลงทุนในอนาคตจะลดอุปสรรคการคาและการลงทุนขามแดนลงไปเรื่อยๆ จะจํากัด
ความคิดและแผนงานไวเพียงในประเทศไมไดอีกตอไป แตตองพรอมท่ีจะแขงขันกับตางชาติและรูจักออกไปคา
และลงทุนในตางประเทศดวย การพัฒนา Platform ท่ีสนับสนุนการทํา E-Commerce หรือ Virtual Trade Fair             
จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

• ผูประกอบการตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถจัดการกับท้ังอุปทานและอุปสงคอยางครบ
วงจรตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภค เพ่ือใหม่ันใจวาวัตถุดิบมีคุณภาพ ตนทุน ท่ีเหมาะสมและปริมาณตาม
ตองการ กระบวนการผลิต รูปแบบสินคา การขนสง และการเก็บรักษามีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูบริโภคไดรับ
สินคาและบริการในรูปแบบท่ีเหมาะสมและตรงตามความคาดหวัง จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในตลาดไดอยาง
เขมแข็ง โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลท้ัง Supply Chain และ Logistics  

• เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูลและเครื่องมือสื่อสาร ไปสูการบริหารจัดการท่ี
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจผานระบบการสื่อสารแบบทุกท่ีทุกเวลา เชน การใชบริการทางการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) และการคาผานชองทางออนไลนตางๆ เปนตน ดวยการพัฒนา
ระบบการใหบริการ (Front Office) และการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตางๆของทุกหนวยงาน          
ท้ังภายในและภายนอกกระทรวง จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการพัฒนาระบบ 

• การขับเคลื่อนไปสูไทยแลนด 4.0 ตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ซ่ึงการพัฒนาจากงานวิจัย
ไปเปนนวัตกรรม ตองการการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชยอีกมาก โดยจะเนนสนับสนุนผูประกอบการ
ท่ีมีความตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ท้ังนวัตกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงพลิกโฉมธุรกิจการคา 
(Disruptive Innovation) และนวัตกรรมพ้ืนฐานอยางงาย (Frugal Innovation) ดวยการเปดโอกาสให
ผูประกอบการสามารถใชขอมูลและสารสนเทศของกระทรวง เพ่ือประโยชนในการทําธุรกิจผานกระบวนการ 
Open Data และการใชเทคโนโลยี Web Services 

• การพัฒนาผูประกอบการไปสูภาคบริการ ซ่ึงเปนความทาทายอยางยิ่ง จะตองมีการวางระบบ
ขอมูลสนับสนุนกลไกการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงท้ังทางการเงินและการคาควบคูกัน
เพ่ือนําไปสูการคาบริการท่ีใหมูลคาสูงและมีเอกลักษณ เทคโนโลยี Business Intelligence และการบูรณาการ
ใหความรูกับผูประกอบการเพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ 

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคาการ
ลงทุนโลก ทําใหบทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับดูแล
และการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน โดยจะมี
การปรับระบบการคาในหลายดาน การสรางและพัฒนา Trade Digitization เพ่ือการจัดการท่ีทันสมัย               

4-10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาท้ัง Hardware และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจ
และสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาระบบชั่งตวงวัดและการพัฒนาระบบการคา บริการ 

• การคาในระบบตลาดท่ีมีการแขงขันเสรี แมจะนําไปสูประสิทธิภาพของการคาและการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม แตยังมีจุดออนท่ีทําใหการพัฒนาขาดความสมดุล โดยภาคชนบทและผูท่ี
ขาดโอกาสยังตองไดรับการดูแล ทําใหตองมีการปรับระบบการคาท่ีสามารถยกระดับภาคการคาในชนบท ให
สามารถเชื่อมโยงและไดประโยชนจากหวงโซการคาในภาคการผลิตและบริการท่ีกาวหนากวา โดยคํานึงถึง
บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆกัน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางสมดุล ลดชองวาง
ระหวางเมืองและชนบท และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด โดยอาศัยกลไกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 
และการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจและการคาดวยระบบ ICT เชน จดทะเบียนธุรกิจ NSW (National 
Single Window), MOC-OSS (One Stop Service) เปนตน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากข้ึน มีการแขงขันและเปดเสรีมากข้ึน ทําใหมี

ความจําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังตองมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนท่ีจะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถ
กําหนดพัฒนาการของตลาดโดยการรวมตัวกัน เพ่ือสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพ่ือใหบริการกับผูประกอบการ ประชาชน พัฒนาชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ัง
สงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม (Social Network)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจโดยการบริโภคและการลงทุนในประเทศแตเพียงลําพัง จําเปนตองอาศัยการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยการคาระหวางประเทศ ท้ังการคากับประเทศเพ่ือนบานและการคากับประเทศในภูมิภาคอ่ืน โดยใน
ภูมิภาคอาเซียนและเพ่ือนบาน จะเนนการสรางมาตรฐานรวม เชื่อมโยงระบบขนสงและพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ในขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนจะเนนการใชประโยชนจากกลไกความรวมมือท้ังระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิ
ภาคี สรางการรับรูและการยอมรับในสินคาและบริการของไทยในเวทีโลก เพ่ือพัฒนาไทยเปนหวงโซคุณคาท่ี
สําคัญในภูมิภาคและโลก โดยการใชระบบ ICT เพ่ือสรางภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนท่ีรูจัก
และยอมรับในตางประเทศ ผลักดันการสงออกโดยใชการตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหมและมีการ
กําหนดกลยุทธเชิงลึกดวยระบบ Business Intelligence และ Big data ลงถึงในระดับเมือง (City-Focus) 
ดวยกลไกของนโยบาย One-Roof  

 
6. นโยบายพาณิชย 4.0 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดัน
การสงออกของกระทรวงท้ังสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
กําหนดวิสัยทัศน “ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ 
การแกไขปญหาอุปสรรคการสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชชองทาง E-Commerce เปนตน 
ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดันการสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก 
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1. ผลักดันเปนรายคลัสเตอร เชื่อมโยงสินคาและบริการท่ีเก่ียวของท้ังหวงโซอุปสงค (Supply 
Chain) ใชโอกาสจากกิจกรรมในระดับโลก เชน ธุรกิจกอสราง สุขภาพและความงาม ธุรกิจ Digital Content 
(Animation ภาพยนตร) มุงตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต การ 
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลท้ังภายในและภายนอกกระทรวง (MOC Data Pool) และการเชื่อมโยงกับ National 
Data Pool จะเปนกลไกท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน   

2. ขับเคลื่อนความสัมพันธทางการคา การลงทุนและการทองเท่ียว ผานกลยุทธ Strategic 
Partnership เพ่ือใหสามารถขยายลูทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา (อาเซียน) อินเดีย (เอเชีย
ใต) สหรัฐฯ (อเมริกาและลาติน) อังกฤษ (สหภาพยุโรป) รัสเซียและคาซักสถาน (ยุโรปตะวันออก) ญี่ปุนและ
จีน (เอเชียตะวันออก) 

3. ใชกลยุทธ Less for More เนนสินคาท่ีมีผลตอบแทนสูง เจาะตลาดกลุมใหมท่ีมีกําลังซ้ือสูง ซ่ึง
เปนทิศทางรวมท่ีเกิดข้ึนในหลายภูมิภาค ผานชองทางการตลาดใหมๆ ท่ี Customized อาทิ Metrosexual 
LGBT กลุมผูสูงอายุ กลุมสัตวเลี้ยง กลุม Millennium (อินเดีย จีน ประเทศเศรษฐกิจใหม) กลุม Hispanic 
(สหรัฐฯ ลาติน) สินคาฮาลาล (ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) กลุม Super rich (จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง) 

4. ใช Digital Marketing ท้ังของไทย (Thaitrade.com) และเชื่อมโยงกับ Global และ Local 
Platform ท่ีมีศักยภาพในตลาดนั้นๆ (ญ่ีปุน สหรัฐฯ จีน ไตหวัน เกาหลีใต อินเดีย) ซ่ึงเปนตลาดท่ีมียอดการ
บริโภคผาน E-Commerce มากท่ีสุด 

5. ผลักดันการสรางเครือขายนักธุรกิจรุนใหม (Innovation Based and Creativity Based 
Start-Ups) เพ่ือสรางฐานประเทศไทยสูการเปน Creative Thailand (สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร) 
ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมชองทางในการ
ใหบริการ  

6. ขยายลูทางตลาดใหมใหกับสินคาศักยภาพดั้งเดิม ไดแก สินคาเกษตรและอาหาร เครื่องจักรกล
การเกษตร อาหาร แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค ในทุกตลาดในทุกระดับ ดวยการ
พัฒนาระบบการบูรณาการการนําเขา-สงออก ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยางครบวงจร 
 

การพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และของกรมทรัพยสินทางปญญา สรุปดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา 
และเสรมิสราง 
ศักยภาพคน 

การสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมทางสังคม 

การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญ 
มีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

 

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค

เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

สรางสังคมคุณภาพ
ท่ีท่ัวถึงเทาเทียม
ดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

 การยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ภาคธุรกิจ 

   การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
รองรับการไปสู
รัฐบาลดิจิทัล 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิต

และ
ประสิทธิภาพ
ประชาชน 

การยกระดับ
ความมั่นคง

และเพ่ิมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร
กระทรวงพาณิชย 
ระยะ 20 ป 

การพัฒนาระบบ
การคาใหมี

ประสิทธิภาพ 

การเสริมสราง
บทบาทผูบริโภค 

การบูรณาการกับ
ระบบการคาโลก 

การพัฒนา
ผูประกอบการแบบ

ครบวงจร 

  

นโยบายพาณิชย 
4.0  

• ผลักดันเปน
รายคลัสเตอรเช่ือมโยง
สินคาและบริการท่ี
เก่ียวของท้ังหวงโซ 
อุปสงค 

• ใชกลยุทธ Less 
for More เนนสินคาท่ี
มีผลตอบแทนสูง 

• ขยายลูทางตลาด

 • ขับเคลื่อน
ความสัมพันธ
ทางการคา การ
ลงทุนและการ
ทองเท่ียว  

• ใช Digital 
Marketing 

ผลักดันการสราง
เครือขายนักธุรกิจ

รุนใหม 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 
ใหมใหกับสินคา
ศักยภาพดั้งเดิม 

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 
2560-2564 ของ 
กระทรวงพาณิชย  

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลให

ครอบคลมุการบริหาร
จัดการและบริการของ

กระทรวงพาณิชย 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการพาณิชย 

 

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

 

สรางสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชยอยางมี

คุณภาพ ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นสู
ความเปนองคกร
ดิจิทัล (Smart 

Ministry) 
 

  

ยุทธศาสตรของ
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

    เสรมิสรางความรู
และสงเสรมิการใช
ประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิง
พาณิชย เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการ
แขงขัน 

พัฒนาระบบ
คุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทาง

ปญญาใหสะดวก
รวดเร็วและเปน
มาตรฐานสากล 

  

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 
2560-2564 ของ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา  

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลให

ครอบคลมุการบริหาร
จัดการและบริการกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการพาณิชย 

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

สรางสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชยอยางมี

คุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นสู
ความเปนองคกร

ดิจิทัล 

  

 
หมายเหตุ : สาระสําคัญตามยุทธศาสตรของกรมทรัพยสินทางปญญา อางอิงจากขอ 1.3 ของบทท่ี 1 จึงไมขอกลาวซํ้าอีกในท่ีนี้อีก 
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4.3 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
ไดมีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความครอบคลุม นโยบายและกฎหมายดาน
ดิจิทัล รวมท้ังแผนแมบทระดับอาเซียน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเปนกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา 
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ี
จะสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และพัฒนาประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน โดยมี 4 เปาหมายหลัก คือ 
 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล โดยการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ท่ีมีมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับปริมาณขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และ
รองรับการใชงานท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังรองรับความตองการของผูใชบริการท้ัง
ภายในประเทศและจากตางประเทศ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเนนการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการดังนี้ 
• บูรณาการเนื้อหา/สาระท่ีแปลงเขาสูระบบดิจิทัล 
• พัฒนา Digital Platform Technology ท่ีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการดาน ICT 

สามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันไดในระดับสากล  
• เกิดแพลตฟอรมดาน E-Commerce 

3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ดังนี้  
• พัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะใหมๆ ดาน ICT เพ่ือสรางใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม  
• พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหไดรับการพัฒนาทักษะ และการประยุกต ICT 

4. การบริหารจัดการ เนนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน 
ดังนี้  
• มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางบูรณาการ เกิดหนวยงานกลาง

สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
• เกิดโครงการตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ 

 
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย  

(ICT 2020) 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 

2020)  มีวิสัยทัศน คือ “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสู
การเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” เพ่ือมุงสูการเปน Smart Thailand 2020 โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ขอ โดยเฉพาะในขอ 7 มีความเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ 
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“ขอ 7 การแขงขันระหวางประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มชะลอตัว ปญหาเรื่องกฎระเบียบ
การคาโลก เปนโอกาสของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมถึงปญหาเรื่องพลังงานท่ี
เปนชองทางใหภาคธุรกิจหันมาใช ICT เพ่ือลดตันทุนการผลิต นอกจากนี้การคาระหวางประเทศในสภาวะ 
โลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนการเปดโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศอ่ืนๆ แตในทางตรงขามก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาดในประเทศงายข้ึน” 

 
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ประการ ซ่ึงมีความเก่ียวของกับ

หนวยงานภาครัฐท้ังทางตรงและทางออมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สรุปดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

คําอธิบาย “มีกําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและใช ICT อยางมี
ประสิทธิภาพ ในปริมาณเพียงพอท่ีจะรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ
ฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค ท้ังบุคลากร ICT และบุคลากรในทุก
สาขาอาชีพ” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“มีแผนพัฒนาบุคลากรและ National ICT Competency Framework เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน ICT ใหกับกลุมคนตางๆ 
อยางเปนองครวม” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ
การเปดการคาเสรีและประชาคมอาเซียน 

คําอธิบาย “อุตสาหกรรม ICT ไทยเขมแข็งและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถกาวสูความ
เปนหนึ่งในผูนําในภูมิภาคอาเซียน และเปนอุตสาหกรรมลําดับตนๆ ท่ีสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“มูลคาการสงออกสินคาและบริการ ICT ไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2554-2563) ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป และมีตราสินคา
ของผลิตภัณฑหรือบริการของไทยเปนท่ีรูจักในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุม
ซอฟตแวร บริการดาน ICT และดิจิทัลคอนเทนต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ท่ีสามารถใหบริการประชาชน

และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมี 
ธรรมาภิบาล 

คําอธิบาย “มุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีฉลาดรอบรู (Intelligence) มีการเชื่อมโยงกัน 
(Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนด
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นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของ หรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพ่ือใหทุก
คนไดรวมรับประโยชนจากบริการอยางเทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบ
บริหารท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Governance)” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐมีความสัมฤทธิ์ผลภายใตหลักการของการเปน 
รัฐบาลเปด หรือ Open Government ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใส 
ตรวจสอบได การมีสวนรวม และการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐตอสาธารณะในรูปแบบเปด (Open Government Data) และการสราง
สภาพแวดลอมและบริการท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (Safe and Secure)” 
“มีชองทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน (E-Participation) ในกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ท่ีสําคัญท้ังท่ีเก่ียวของกับการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ

พ่ึงตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

คําอธิบาย “ICT เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการสรางองคความรู ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรมในสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจาก
ฐานการผลิต สูเศรษฐกิจฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“สัดสวนมูลคาของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 
ตอ GDP เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2558 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 
20 ภายในป 2563” 

 

3. กฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยดีิจิทัล ประกอบดวย 
 

• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 

• รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
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4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน 
ASEAN ICT Master plan 2020 (AIM2020) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
เปาหมายการพัฒนา 

• ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมท่ัวถึง ในราคา
ท่ีเหมาะสม 

• มีการนํา ICT สมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความเจริญเติบโตของอาเซียน 
• การพัฒนาท่ียั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ 
• โอกาสดาน ICT ท่ีหลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว 
• ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 
โดยยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
• สงเสริมการคาผานสื่อดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT ประกอบดวย 
• การจัดทํากรอบการใหบริการอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 
• การจัดทํามาตรฐานและแอปพลิเคชันสําหรับขอมูลเปด (Open Data) และขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 
• การสรางระบบนิเวศท่ีสนับสนุนธุรกิจเกิดใหมและสรางความม่ันคงแข็งแกรงใหกับธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวย 
• พัฒนาทักษะดาน ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ICT ในตลาดเดียว ประกอบดวย 
• สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
• สงเสริมการเปนตลาดเปดสําหรับธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
ประกอบดวย 

• เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 
• เสริมสรางการเตรียมความพรอมดานความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในอาเซียน

ดานการรับมือกับภัยคุกคามดานสารสนเทศฉุกเฉิน 
 
ภาพรวมการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนอาจกลาวไดวา มี

ความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการใหบริการทางธุรกิจแกผูประกอบการในภูมิภาคอาเซียน เปน
ประโยชนตอการสรางความคุมคาในการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล ของกระทรวงพาณิชยและของ
กรมทรัพยสินทางปญญา ไดอยางตอเนื่องเชนกัน 
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4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญา 

จะนําไปสู “SMART Ministry” เพ่ือประโยชนในการใหบริการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของ
ผูบริหาร โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของ
กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแต
ละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลักดังรูปท่ี 4-5 

 

 
 

รูปท่ี 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” 
 
หลักการเบื้องตนของกรอบแนวคิดดังกลาว จะเปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทาง 

ภาครัฐ เชน TH e-GIF 2.0 เปนตน สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
พาณิชย และการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร เปนตน 
โดยมีการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดวยการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรท่ีดี โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนของการใหบริการและการบริหาร

จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือการใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันและการสรางนวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

2. Security หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความ
เชื่อม่ันในการใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลท่ีเปน
สากลเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง รวมท้ังการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย 

3. Saving หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดงบประมาณคาใชจาย ท้ังในดานอุปกรณ 
(Hardware) ระบบเครือขาย (Network) ระบบสารสนเทศและขอมูล (Software & Data) 
ตลอดจนทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เนนการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันในทุกๆ 
ดาน พรอมท้ังมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล 
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4. Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความ
พรอมในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมท้ังการบํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐาน อุปกรณตางๆ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

 
หลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดบักรมในสังกัด มุงเนน

ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง 
(Channel) โดยสรางความรวมมือในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting 
Infrastructure) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front 
Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกันดังรูปท่ี 4-6 
 

 
 

รูปท่ี 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 
หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลเพ่ือใชงานรวมกัน 

(Information Integration) ปรับกระบวนการทํางานดวยคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
ซ่ึงจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรและผลักดันใหทุกหนวยงานใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางคุมคา ดังรูปท่ี 4-7 
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รูปท่ี 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) 

 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ยังควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ขับเคลื่อนองคกร ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล 
ตลอดจนสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลาง เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-8 

 

 
รูปท่ี 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 4-21 
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แนวคิดทางเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด ใชสถาปตยกรรมท่ีสามารถจะเชื่อมโยงกันได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry 
Interface) ระดับกรม  (Department Interface) หรือระดับจังหวัด (Provincial Interface) ตามลําดับ 
รวมท้ังมีการใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงเปนการใช XML 
(Extendible Markup Language) และการจัดการกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับ
ระบบการใหบริการตางๆ เชน ซอฟตแวรประยุกต ระบบ E-Mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนตน ขอมูลท้ังหมดจะมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย โดยการเขารหัส
และถอดรหัสดวยหลักการของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ผานระบบ Certificate 
Authority (CA) ท่ีไดมาตรฐานสากล  

 
การใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะสามารถประมวลเปน

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) เพ่ือท่ีจะสงไปยังระบบศูนยปฏิบัติการ
กรม (Department Operation Center, DOC) ศูนยปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Center, 
MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center, PMOC) ตอไป นอกจากนี้
ยังตองสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอก เพ่ือใหสามารถบูรณาการสารสนเทศกับ
หนวยงานอ่ืนได เชน ระบบบริหารงานบุคคลของ กพ. เปนตน 

 
การใหบริการแกประชาชนมีแนวคิดการพัฒนาระบบการใหบริการจุดเดียว (Single Point Service) 

ระบบเว็บทาเพ่ือประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตรประชาชนอัจฉริยะ (Citizen 
Smart Card) รวมท้ังสามารถท่ีจะนําสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชนผานทางหนวยบริการภาครัฐได 
(Counter Service) หรือประชาชนสามารถท่ีจะทําธุรกรรมเองได  โดยผ าน เครือข ายอิน เทอร เน็ ต 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือระบบเครือขายไรสาย และมีระบบ Call Center คอยชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา ท้ังนี้
สถาปตยกรรมดังกลาวจะเปนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับ
ภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปท่ี 4-9 
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รูปท่ี 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 

ภาพรวมการบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ 
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน 
ผูประกอบการ ดานการสรางกลไกการบริการเพ่ือการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปอง
พิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 
 

การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีหนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชยท่ีไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตอง
ขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสง
เขาสูระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูล
รวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย 
โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) เพ่ือนํา Attributes ของ
ขอมูลท่ีจําเปนตองใชมารวมกันไวในท่ีเดียวเปน Master System ซ่ึงจะทําหนาท่ี Publish ขอมูลออกไปใหกับ
ระบบตางๆ ท่ีตองการใชขอมูล โดยระบบปลายทางมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดการ Attributes อ่ืนๆเอง สวนในกรณี
ท่ีมีการสรางขอมูลใหม จะถูกกระทําท่ีระบบปลายทางและหลังจากนั้นจะตองมีการ Synchronized ขอมูล
กลับมาท่ี Master System เสมอ และขอมูลท้ังหมดจะตองสามารถอางอิงถึงกันไดท้ังหมด ดังรูปท่ี 4-10 
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รูปท่ี 4-10 การบูรณาการขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
 
ระบบ Enterprise Service Bus (ESB) จะทําหนาท่ีเปนซอฟตแวรตัวกลาง หรือถนนสายหลักท่ี

ใชในการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการตางๆ ใหสามารถติดตอกันได โดยมีฟงกชันการทํางาน
อยางนอยประกอบดวย การเชื่อมตอ (Adapter) การตรวจสอบขอมูล (Data Validator) การแปลงขอมูล 
(Data Transformer) การประกัน คุณ ภาพ (QoS) และการรักษาความ ม่ันคงปลอดภั ยของบริการ 
(Authentication & Authorization) นอกจากนี้ ESB จะประกอบดวยซอฟตแวรตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีดังนี้ 

1. Integration Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือเชื่อมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
โดยเชื่อมตอผาน Adapter ท่ีตางกัน เชน เว็บบริการ, HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters เปนตน 
รวมถึง Application Adapter ตางๆ เชน Oracle Finance, SAP และ People Soft Adapters เปนตน 
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเชื่อมตอกับ ESB ไมมีความจําเปนจะตองเปลี่ยน Application ท่ีมีอยูใหเปนเว็บบริการ 
แตบางกรณีสามารถทําไดโดยเรียกผาน Adapter โดยตรง 

2. Registry & Repository Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือท่ีจะเก็บ SOA Service ตางๆ ท่ีมี
อยูรวมไปถึงการเก็บโปรแกรมหรือ Business Process ตางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมา 

3. Messaging Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือท่ีจะเปนตัวกลางในการสงผานขาวสาร 
(Message) ระหวางบริการ (Service) ตางๆ ท้ังนี้เพ่ือประกันไดวาขาวสารสามารถสงถึงบริการปลายทางได
อยางถูกตอง (Guarantee Message Delivery)  
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2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
 
กรมทรัพยสินทางปญญามุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการ

เชื่อมโยงขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐาน
ในการบริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและ
สงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจน
ระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรมหรือระดับกระทรวงได โดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน ดังรูปท่ี 4-11 
 

 
 

รูปท่ี 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน 
 
4.5 แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได โดยพิจารณาจากแนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนี้ 

 
1. Internet of Things (IoT) 

 
หมายถึง สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผาน 

Protocol การสื่อสารท้ังแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสิ่งตางๆ มีวิธีการระบุตัวตนได รับรูบริบทของ
สภาพแวดลอมได มีปฏิสัมพันธโตตอบและทํางานรวมกันได ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะ
นําไปสูนวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู
อยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งเปด/ปดสวิตซไฟตามหองตางๆ ท่ีมีคนหรือไมมีคนอยู อุปกรณวัดสัญญาณชีพ
ของผูปวย/ผูสูงอายุและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความเรียกหนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉิน 
เปนตน 

 
นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูยุคใหม หรือท่ี

เรียกวา Industry 4.0 ท่ีจะอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย และขอมูล 
เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยขอมูลท้ังหลายท่ีเก็บจากเซ็นเซอรท่ี
ใชตรวจวัดตัวอุปกรณและสภาพแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหใหไดผลลัพธ เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตไดอยางทันที นอกจากการขามขีดจํากัดเรื่องเวลาแลว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะหขอมูล อาจไมได
อยูในท่ีเดียวกันกับเครื่องจักร แตสามารถควบคุมสั่งการไดโดยไรขีดจํากัดเรื่องสถานท่ี 

 
เทคโนโลยีท่ีทําให IoT เกิดข้ึนไดจริงและสรางผลกระทบในวงกวางได แบงออกเปน 3 กลุมไดแก 
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1) เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทท่ีเก่ียวของ เชน เซ็นเซอร  
2) เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เชน ระบบสมองกลฝงตัว รวมถึงการ

สื่อสารแบบไรสายท่ีใชพลังงานต่ํา อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth 
3) เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลในบริบทของตน เชน เทคโนโลยีการประมวลผล

แบบคลาวด และเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Analytics 
 

(ท่ีมา : http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html) 
 

2. การบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 
 
แพลตฟอรมท่ีสามารถตอบสนองความตองการท่ีกลาวมาขางตน คือ การบริการขอมูล (Data-as-

a-Service, DaaS) เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับขอมูลเพ่ือการพาณิชยหรือ ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญสําหรับเครือขายสังคม (DaaS for Social) เปนตน ซ่ึงมีประโยชน ดังนี้ 

• ชวยใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มีขอมูลในการตัดสินใจและ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

• ชวยใหผูประกอบการ/ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลปริมาณมหาศาลท่ีมาจากหลากหลาย
ชองทางท้ังแบบออฟไลน ออนไลน และโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีรวบรวมมาจาก
แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือและอางอิงได ท้ังนี้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

• ชวยในการจัดระเบียบและเพ่ิมคุณคาใหกับขอมูลท่ียังไมไดรับการจัดระบบ ท้ังจากเครือขาย
สังคมและขอมูลขององคกร นํามาซ่ึงความกาวล้ําของขอมูลสําหรับผูรับบริการและการบริหารจัดการ 

• ผูใชสามารถเชื่อมตอและไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในทางปฏิบัติจากแหลงขอมูลภายนอก
รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพาณิชย ซ่ึงเปนการผสมผสานของขอมูลจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก 
E-Mail เครือขายสังคม เปนตน เพ่ือสรางขอมูลท่ีเปนศูนยกลางและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถ
ชวยใหการวิเคราะหและการออกแบบกลยุทธเปนไปในเชิงลึกและสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  
 

 
 

รูปท่ี 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
(ท่ีมา : http://www.corporate360.us/blog/269-data-as-a-service-cloud-need-of-the-hour/) 
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จากรูปท่ี 4-12 แสดงถึงสถาปตยกรรมการบริการขอมูล (DaaS) โดยระบบสามารถบูรณาการขอมูล
จากระบบสารสนเทศตางๆ ท้ังบนเครื่องแมขายและจากระบบ Cloud รวมท้ังขอมูลจากเครือขายสังคม เชน 
Facebook เปนตน เม่ือขอมูลถูกจัดเก็บบนระบบ DaaS แลวจะสามารถนําไปประมวลผลในลักษณะตางๆ 
เชน การใหบริการกับหนวยงานภายนอก การวิเคราะห หรือการทํา Big Data เปนตน โดยท่ีผูใชขอมูลไมตองรู
วาขอมูลท่ีกําลังใชงานอยูนั้นมาจากท่ีใด แตมีความม่ันใจไดวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง อางอิงได และมีความม่ันคง 
ปลอดภัย 

 
รูปท่ี 4-13 แสดง Cloud Based Data Services 

(ท่ีมา : หนังสือ Data as a Service.PushparkSarkar, IEEE 2015) 
 

การพัฒนาระบบบริการขอมูล (DaaS) มี 3 ข้ันตอนสําคัญคือ  
 

1) การรวบรวมขอมูล (Collect) จากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย การรวบรวมขอมูลจะใชหลักการของ Master Data Management (MDM) และ สถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)  

2) การจัดเก็บขอมูล (Store) เม่ือรวบรวมในฐานขอมูลกลาง ซ่ึงจะทําหนาท่ีเชื่อมตอกับ
แหลงขอมูล 

3) การวิเคราะห (Analyze) การวิเคราะหขอมูลจะใชหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) และ Big Data 
 

3. สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) 
 
การบูรณาการสารสนเทศเขาดวยกันนั้น จะตองมีการประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ 

(Service Oriented Architecture, SOA) กับระบบสารสนเทศขององคกร ดวยเหตุผลท่ีโครงสรางของระบบ
เทคโนโลยีขององคกรซ่ึงเปนองคกรขนาดใหญ (IT Enterprise) จะประกอบไปดวยระบบท่ีหลากหลายท้ังใน
ดานระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และระบบซอฟตแวร ซ่ึงโปรแกรมประยุกตบางโปรแกรมอาจใชใน
การทํางานกับกระบวนการทํางาน (Process) บางอยาง ท่ีอาจทํางานภายใตระบบโครงสรางเทคโนโลยีเดิม 
เชน พัฒนาโดยใชเครื่องเมนเฟรม เปนตน ดังนั้น เม่ือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน จะ
ทําใหการเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงสรางเทคโนโลยีเดิมทําไดยาก จนอาจมีความตองการท่ีจะยกเลิกระบบเดิม
และพ่ึงพาเทคโนโลยีใหม ระบบ SOA จะชวยคุมครองการลงทุนขององคกรเพ่ือใหสามารถนําระบบโครงสราง
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เทคโนโลยีเดิมมาใชตอไปได โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมเดิมใหเปนลักษณะบริการแบบ SOA และสามารถ
พัฒนากระบวนการทํางานจากบริการตางๆ ท่ีมีอยู จึงทําใหองคกรสามารถเปลี่ยนกระบวนการทํางานไดอยาง
รวดเร็ว โดยใชโปรแกรมประยุกตเดิมและโครงสรางเทคโนโลยีเดิมท่ีมีอยู 

 
การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สําหรับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ

กรมในสังกัด สมควรพัฒนาระบบจัดการขอมูลหลัก (Master Data Management System) เพ่ือสรางศูนย
รวมขอมูลองคกรท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง มีความเท่ียงตรง โดยการประเมินและสํารวจการใชงาน 
Core Information Object, Data Value Domain และ Business Rules ของ Application ท่ีสําคัญของ
องคกร ตามแนวทางดังนี้ 

 
• ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ท่ีสําคัญตอองคกรหลายๆตัวเปน

หลัก และพิจาณาวาสวนไหนท่ีทําเปน Centralize แลวจะเกิดประโยชนสูงสุด 
• ทําการรางมาตรฐานขอมูล (Standard Model) โดยการหาสวนท่ีซํ้ากันของขอมูลจาก 

Business Process และ Application ท่ีเลือกไว ซ่ึงในท่ีนี้คือ ขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ 
• ขอมูลท่ีเปน Master Data จะตองถูกจัดการใหสามารถเขาถึงได จากทุกสวนขององคกรท่ีมี

ความจําเปนตองใชงาน และกําหนดใหเปนหนึ่งในเครื่องมือของการทํา Consolidation 
• สรางถังเก็บขอมูลกลาง (Master Data Management) โดยการทําการรวบรวมคุณสมบัติ

ของขอมูลและจัดทํามาตรฐานขอมูล 
• บูรณาการขอมูลท่ีไดรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลแลวรวมกับ Application เดิมท่ีมีอยูหรือ 

Application ใหมท่ีกําลังจะถูกสรางผานทาง Service Oriented Architecture (SOA) 
• สรางกฎและขอบังคับระดับองคกรในเรื่องของการใชงาน Master Data เพ่ือใหทําหนาท่ี

รักษาความถูกตองของขอมูลตอไปในอนาคต 
 
เม่ือผานการทํา Master Data Management และมีการตรวจสอบปรับปรุงขอมูล (Data 

Cleansing) แลว ข้ันตอนถัดไปคือ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service 
Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

1. SOA Service จะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ท่ีอธิบายบริการชื่อ Service, Input Parameter, 
Output Parameter และขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไฟล XML ท่ีไมข้ึนกับแพลตฟอรมและเทคโนโลยี โดยมากมักจะ
ใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการอธิบายบริการ 

2. SOA จะมี Registry ในการเก็บบริการตางๆ ท่ีไดมีการลงทะเบียนไว และจะทําหนาท่ีเหมือน 
ไดเร็กทอรี่ของบริการโปรแกรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตางๆ จะคนหาและเรียกใช
บริการจากการลงทะเบียนนี้ มาตรฐานท่ีใชในการเก็บขอมูลการลงทะเบียนท่ีนิยมใชคือ UDDI (Universal 
Description Definition and Integration)  

3. การสงขอมูลระหวาง SOA Service จะใชเอกสารท่ีเปน XML ท่ีนิยามผานโครงสราง XML 
Schema (ไฟล XSD) การสื่อสารระหวางบริการเหลานี้ สามารถทําไดในระบบท่ีหลากหลายโดยไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของแพลตฟอรมและเทคโนโลยีท่ีบริการนั้นใชอยู 
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4. SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ท่ีมี
อยูดวยคําสั่งท่ีเปน XML ซ่ึงมาตรฐานท่ีนิยมใชคือ WS-BPEL (Web Service-Business Process Execution 
Language)  

5. SOA Service แตละตัวจะมีสวนการประกันคุณภาพ QoS (Quality of Service) อาทิ การ
ควบคุมความม่ันคงในดานการตรวจสอบ สิทธิการใช และนโยบายดานความม่ันคงของระบบ 

 
ข้ันตอนในการพัฒนาสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) 

 
การพัฒนา SOA จะใชการพัฒนาแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) กลาวคือ เริ่มตนจาก

โครงการขนาดเล็กกอน เม่ือสําเร็จก็คอยตอยอดและขยายไปยังโครงการอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4-14 ซ่ึงวิธีนี้แม
จะใหผลสําเร็จในภาพรวมชากวาแบบทําโครงการขนาดใหญ (Big Bang) ซ่ึงมีการพัฒนาระบบท้ังหมดใน
องคกร แตการพัฒนาแบบข้ันบันไดจะชวยใหเกิดการเรียนรู และเปนการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน จาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนา 

 
รูปท่ี 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบข้ันบันได 

 
การพัฒนาแบบข้ันบันไดมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

• เลือกโครงการนํารอง (Pilot Project) ซ่ึงควรเปนโครงการท่ีสําคัญและมีประโยชน ในท่ีนี้คือ 
ระบบท่ีเก่ียวของกับขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ  

• จัดตั้งคณะทํางานบุกเบิกในการทําโครงการนํารอง (Pioneering Team) บุคลากรท่ีมารวม
ทํางานควรจะมีประสบการณมาพอสมควร และมีความตั้งใจท่ีจะผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ SOA (SOA Steering Committee) 

• คณะทํางานเรียนรูประสบการณจากผูท่ีเคยพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน 

• พัฒนาในระบบยอยๆ และนํามาประกอบกันเปนระบบท่ีใหญข้ึน 
 

นอกจากนี้ควรใชวิธี SOA Entry Point ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือบุคลากร (People) 
กระบวนการทํางาน (Process) และสารสนเทศ (Information) ดําเนินการรวมกับองคประกอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ระบบเครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) และการนําฟงกชันท่ีพัฒนาข้ึนกลับมาใชใหม 
(Reuse) ดังแสดงในรูปท่ี 4-15 
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รูปท่ี 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point 
 

• บุคลากร (People) การสรางปฏิสัมพันธและความเชื่อมโยงของบุคลากรในหนวยงานท่ีจะ
บูรณาการระบบสารสนเทศ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอนในการทํางาน ท้ังนี้จะมีการระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของหนวยงานท่ีจะมารวมกันทํางาน การพัฒนาระบบ
บริการท่ีเนนท่ีผูใชเปนหลัก (People-Focused Service) นั้น ตองทําการออกแบบการปฏิสัมพันธกับผูใช 
(User Interface) ท่ีเปนแบบกราฟกเปนหลัก (Graphical User Interface, GUI) ซ่ึงในปจจุบันมีผลิตภัณฑ
หลายอยางท่ีสนับสนุนการพัฒนารูปแบบดังกลาว เชน Java Server Pages (JSP), XML และ Active Server 
Pages (ASP) เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาดวยระบบเว็บทา (Portal) และการใชเทคโนโลยีของ Web 2.0     
ก็เปนแนวทางท่ีสามารถนํามาใชในการชวยบูรณาการการทํางานระหวางผูใชไดเชนกัน 

• กระบวนการทํางาน (Process) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยมีเปาหมายในการ
ลดข้ันตอนการทํางานหรือทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Process-Focused Service) การประยุกตใช
ระบบการไหลของงาน (Workflow) ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถจะนํามาใชในการออกแบบกระบวนการทํางาน
ได เปนอยางดี ระบบ  Workflow ท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ ภาษา BPEL (Business Process Execution 
Language) ซ่ึงเปนการนําแนวคิดของ XML มาใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนากระบวนการทํางาน 

• สารสนเทศ (Information) การใหบริการสารสนเทศเพ่ือชวยลดความยุงยากซับซอนใน
การทํางานรวมกัน มีขอมูลเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจมากข้ึน และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ
ทํางาน การพัฒนาโดยใหสารสนเทศเปนบริการแบบหนึ่ง (Information-Focused Service) เปนการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลรวมกัน 

• การนํากลับมาใชใหม (Reuse) การนําระบบท่ีมีการพัฒนาไวแลวกลับมาใชใหม ชวยเพ่ิม
ความม่ันใจและความเร็วในการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีการพัฒนาจะระบบท่ีใชงานอยูแลว เชน การใช API 
หรือ Component ท่ีมีอยูแลวสําหรับการประยุกตใชงานประเภทตางๆ การใชระบบเปด เชน WSDL (Web 
Service Definition Language) และ SOAP (Service Oriented Application Protocol)  

• เครือขายความเช่ือมโยง (Connectivity) การสรางความเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายท่ี
เปนมาตรฐานเปด (Open Standard) ท้ังนี้ เพ่ือลดคาใชจายและมีความยืดหยุนในการเชื่อมโยงระบบท่ี
แตกตางกันเขาดวยกัน วิธีการเชื่อมโยงบริการท่ีเปนมาตรฐานเปดและนิยมใชกันในปจจุบันคือ Enterprise 
Service Bus (ESB) และ Service Registry  
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ข้ันตอนการพัฒนาระบบ SOA ในมุมมองดานการบริหารมีดังนี้ 
1. การกําหนดนโยบายและระเบียบท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 

• กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนการบูรณาการ 

• จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 

• กําหนดข้ันตอนในการบริหารจัดการท่ีดี 
2. กําหนดโครงการนํารอง 
3. ประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สถานะของหนวยงาน โดยพิจารณา 

• ประสบการณของคณะทํางาน (Skills) 

• การบวนการทํางาน (Processes) 

• สถาปตยกรรมระบบ (Architecture) 

• โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

• ซอฟตแวรประยุกต (Application) 
4. พัฒนาระบบโดยใชวิธีการแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) 
5. ประเมินผล 

 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
แบบสถาปตยกรรม SOA อาจมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีโดยเพ่ิมองคประกอบทางซอฟตแวรตาม
รูปท่ี 4-16 ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)  

(ท่ีมา : www.ibm.com/software/solution/soa) 
 

• ซอฟตแวร Business Process Management (BPM) เปน Middleware หรือตัวกลาง
ในกระบวนการแบบอัตโนมัติหรือกระบวนการภายในขององคกร เพ่ือใหกระบวนการนั้นกระชับ รวดเร็ว 
ถูกตอง ลดคาใชจาย และโปรงใส โดยซอฟตแวรนี้จะตองรองรับฟงกชันการทํางาน ดังนี้ 
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- การทําแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) ในลักษณะ
กราฟก (Graphic User Interface) ซ่ึงแมแบบนี้อาจประกอบดวยข้ันตอนของระบบงาน
ตางๆ ภายในองคกรท่ีตองการบุคคลเขามาตัดสินใจ รวมถึงบริการตางๆ ท่ีอยูในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ SOA  

- การปรับเปลี่ยนและแกไขกระบวนการทางธุรกิจตามแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ 
- การบริหารจัดการรวมท้ังแจงเตือนเม่ือเกิดความผิดปกติในกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business Process)    
- การติดตาม (Track) การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business 

Process Improvement) และการทํารายงาน (Management Reporting) 
 

• ซอฟตแวร Service Governance เปนซอฟตแวรท่ีใชสําหรับรองรับการทํางานของ
โครงสรางสถาปตยกรรม SOA โดยมีหนาท่ีหลักในการบริหารและจัดสรรการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในองคกร โดยมีฟงกชันหลักดังตอไปนี้ 

- Service Registry & Repository เป น ฟ ง ก ชั น ท่ี ใช ใน ก า ร ล งท ะ เบี ย น บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีแตละหนวยงานสรางข้ึน โดยจะสามารถคนหาไดงาย สะดวก
รวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือลดความซํ้าซอนในการสรางบริการตางๆ ในองคกรดวย 

- Expose Services เปนฟงกชันในการบริหารการนําเอาบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกสราง
ข้ึนมาไปใชงานจริงในระบบงานหลักของ SOA หลังจากท่ีไดนํามาใหบริการของหนวยงาน
ใดๆ ไปแลว ก็จะสามารถถูกนําไปใชงานโดยหนวยงานอ่ืนๆ ไดทันที รวมถึงการเปลี่ยน
เวอรชันครั้งตอไปดวย 

- Version Management เปนฟงกชันในการจัดการเวอรชันตางๆ ของบริการท่ีถูกสราง
ข้ึนมา โดยไมสงผลกระทบตอบริการท่ีเรียกใช 

- Policy Management สามารถกําหนดใหบริการตางๆ มีกฎเกณฑในการทํางานอยางชัดเจน 
 

• ซอฟตแวร Monitoring & Control เปนซอฟตแวรท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ดูแลองคประกอบตางๆของโครงสรางทาง SOA ท้ังหมด เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลระหวางผูใหบริการ
ผูรับบริการผานทาง Enterprise Service Bus รวมท้ังมีการคนหาขอมูลผานทะเบียนการใหบริการ ซอฟตแวร
นี้จะสนับสนุนการทํา Monitoring และ Service Levels Agreement (SLA) โดยสามารถบันทึกขอมูลการ
ทํางานและเก็บคาตางๆ ของการรับสงขอมูลท้ังหมด เพ่ือนําไปวิเคราะหและจัดทํารายงานได 
 

• ซอฟตแวร Business Event เปนซอฟตแวรท่ีนํามาใชในการจับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการแบบ Real Time และสามารถสงตอขอมูลไปยังผูรับบริการไดทันทีเม่ือเหตุการณนั้นเกิดข้ึน เชน 
หากตองการบันทึกเหตุการณท่ีขาราชการถูกรองเรียนทางวินัยเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ทันทีท่ี
เกิดเหตุการณนั้นข้ึน โมดูลนี้จะสามารถแจงเตือนผู ท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไปไดทันทีโดยไมตองใช
บุคลากรมาดูแล 
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4. แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) 
 
เนื่องจากปจจุบันการเติบโตของการใชงานเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัวโลกมีจํานวนสูงข้ึน

อยางรวดเร็วระบบหมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ต (IP address) ท่ีใชในปจจุบันเปนระบบ IP รุนท่ี 4 
(IPv4) ซ่ึงจะเปนระบบ 32 บิตหรือสามารถระบุเลขไอพีไดต้ัง 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ทําใหจํานวน
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดใชหมดไปแลวต้ังแตป พ.ศ. 2554 หลายประเทศจึงนําเทคโนโลยี
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตรุนท่ี6 (IPv6) มาใชงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับบริการใหมๆ ในอนาคตไดอยางพอเพียง  

 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ

ติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอ และไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแล บริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) ตลอดจนรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 
จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ใหกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ยังมอบหมายใหหนวยงานตางๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนดังกลาวดวย 

 
กระทรวงพาณิชยไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน 

สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือรองรับ
การใหบริการหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวมท้ังผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก โดยสามารถจําแนกไดดังนี ้

 
ประเด็นการพัฒนา สถานะในการรองรับ IPv6 แนวทางการพัฒนา 

1. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ 
Window 7 ข้ึนไปรองรับ IPv6 
สวน Window XP ตองมีการติดตั้ง
ใหรองรับ IPv6 

ตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอรท้ัง
ในสวนของระบบปฏิบั ติการและ
โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช
งาน  ดํ า เนิ นการปรับแต ง  หรือ 
ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการใหสามารถ
ใชงานรวมกับ IPv6 ได 

2. เครื่องแมขาย เครื่องแมขายท่ีใชระบบปฏิบัติการ 
Window server 2008 ข้ึนไป
รองรับ IPv6 โดยอัตโนมัติ แต
เครื่องท่ีใช Window server 2003 
ตองทําการติดตั้ง IPv6 สวนรุนกอน 
Window server 2003 ไมรองรับ 
IPv6 เครื่องแมขายท่ีใช Linux ตอง
ทําการติดตั้ง IPv6  

ตรวจประเมินเครื่องแมขายท้ังใน
ส วนของระบบปฏิ บั ติ ก ารและ
โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช
งาน  ดํ า เนิ นการปรับแต ง ห รือ 
ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการใหสามารถ
ใชงานรวมกับ IPv6 ได 
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ประเด็นการพัฒนา สถานะในการรองรับ IPv6 แนวทางการพัฒนา 
3. ระบบเครือขาย Core Switch, Firewall รองรับ 

IPv6 แต Distribution Switch 
บางสวนยังไมรองรับ  

สํารวจและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซ้ืออุปกรณดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ
ผานอินเทอรเน็ต ไดแก 
เว็บไซต อีเมล และโดเมนเนม 

www.moc.go.th รองรับ IPv6 
แตเว็บไซตของบางหนวยงาน  
ยังไมรองรับ IPv6  

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกรม
ใหรองรับ 

5. โปรแกรมประยุกต ยังไมรองรับ IPv6 ปรับปรุงระบบใหรองรบั IPv6 
6. การทํางานแบบ Dual Stack ยังไมไดดําเนินการ ติ ดตั้ ง  Dual Stack ให กั บ ระบ บ

เครือขาย 
 
4.6 มาตรฐาน/เกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญา มีการ

ดําเนินการหรือพิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑท่ีเก่ียวของ สรุปดังนี้ 
 
1. มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0 

 
“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือ “Thailand e-Government 

Interoperability Framework : TH e-GIF” จัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
เชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานท่ีมีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
ใหบริการรวม มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ” 

 
“เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสรางขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงานภาคอ่ืนๆ 
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้” 

• สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐท่ีมี “ประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ” (Citizen-Centric Services) 

• สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานท่ีมีระบบ
สารสนเทศท่ีแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) 

• เลือกใช “มาตรฐานเปด” และเปนท่ียอมรับในระดับสากล (Open & International Standard) 
• กําหนดกติการวม (Common Rules) ในการตั้งชื่อรายการขอมูล (Data Elements) ท่ี

นํ า ไปสู ก าร กําหนดชื่ อ รายการขอ มูล ท่ี เป นมาตรฐานของประเทศ (National 
Standardized Data Set) ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 
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• สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและลักษณะความ
ตองการใชงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration) 

• กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับ โดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมท้ังสรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ (Systematic Change Management) 

 
“การสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศ ใหบรรลุ

เปาหมายดวยการกําหนดมาตรฐานกลาง และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้” 

• การนํากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไปประยุกตใช เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการ
พัฒนาระบบบริการรวมทางอิเล็กทรอนิกส 

• วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
• แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
• สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ท่ีอธิบายถึงองคประกอบของระบบใน

มุมมองหรือมิติตางๆ พรอมท้ังมีการแสดงความสัมพันธท่ีชัดเจน ท้ังในดานประโยชน 
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร การดําเนินการตามกระบวนการของธุรกรรม ลักษณะขอมูลท่ี
ตองการแลกเปลี่ยนระบบงานท่ีรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และเทคโนโลยีท่ี
นํามาใชรองรับระบบงาน ขอมูลและธุรกรรมเหลานั้น และรวมถึงมาตรฐานกลางดาน
ขอมูลตางๆ เชน วิธีการกําหนดชื่อรายการขอมูลเพ่ือการสรางความสอดคลองของเอกสาร 
วิธีการสรางแบบจําลองขอมูล กติกาการออกแบบโครงสรางขอมูลของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการปฏิบัติการรวม  โดยจัดทําเปน
สถาปตยกรรมพรอมภาพท่ีอธิบายองคประกอบดังกลาว ท่ีมีการใชงานจริงในปจจุบันและ
สถาปตยกรรมท่ีอธิบายองคประกอบท่ีตองการในอนาคต เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห
งานท่ีตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายขององคกร 

• การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
• การบริหารจดัการการปรับปรุงมาตรฐาน 

 
“การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

แตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขจัด
อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการอธิบาย
ในเชิงสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมการใชกฎกติการวมใน 
การพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนกันเม่ือไดรับการออกแบบตามหลักการท่ีแนะนํา รวมท้ังการใชมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติการรวมระหวางระบบท่ีไมเหมือนกัน” 
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2. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (ISMS) 
 

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 
เปนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับโดยสากลในปจจุบัน ซ่ึงใชวิธีการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อ่ืนๆ แตในรายละเอียดไดมีการนําเอาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเขามาใชในการพิจารณาความจําเปนในการนําเอาระบบควบคุมตางๆ ท่ีระบุไวในมาตรฐาน
มาใชในองคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 สรุปประเด็นหลักไดดังนี้ 

2.1 นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 
2.2 โครงสรางองคกรดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security) 
2.3 การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset Management) 
2.4 ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากร (Human Resources Security) 
2.5 การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental Security) 
2.6 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ (Operations Security) 
2.7 การควบคุมการเขาถึง (Access Control) 
2.8 การจัดหาการพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  (System Acquisition, 

Development and Maintenance) 
2.9 การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร (Information 

Security Incident Management) 
2.10 มิติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Information Security Aspects of Business Continuity Management) 
2.11 การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance) 
2.12 การควบคุมการเขารหัส (Cryptography) 
2.13 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)  
2.14 ความสัมพันธกับผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier Relationships) 

 
3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในดานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

“รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบราชการเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยนํา
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาในภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตร การลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เปนตน” 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ โดยประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ตางประเทศ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผาน
ระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ ซ่ึงมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยายความผานคําถามท่ี
กําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูเก่ียวของ (ประชาชน สวน
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ราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ี
กําลังเผชิญอยู รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

 
สวนท่ี 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของสวน

ราชการท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ มี
วัตถุประสงคเพ่ือตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตาง ๆ ตามหมวดของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ นําไปสูการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด และเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด คือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห 
และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4 เปนสิ่งท่ีสวนราชการไดดําเนินการ ท้ังการจัดการระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูและเปนสวนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรได 
 

4. มาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาเซียน 
 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทํามาตรฐานทักษะวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน (ท่ีมา : www.mict.go.th) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
คําจํากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสําหรับบุคลากรกลุมทักษะดาน ICT และพัฒนาการ
รับรองความสามารถท่ีเก่ียวของสําหรับใชในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ท้ังในดานการกําหนด
หลักสูตรฝกอบรม และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมาตรฐานสําหรับอาเซียนจะ
ครอบคลุมกลุมทักษะหลัก 7 กลุมดังนี้ 

 
1. การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) 
2. การบริหารจัดการโครงการดานไอซีที (ICT Project Management) 
3. การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Design) 
4. การบริหารเครือขายและระบบ (Network and System Administration) 
5. ระบบสารสนเทศและความม่ันคงบนเครือขาย (Information System and Network Security) 
6. การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) 
7. การประมวลผลแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Computing) 

 
โดยท่ีแตละกลุมทักษะจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
 
ระดับท่ี 1 : ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง มีความรูพ้ืนฐานและทักษะซ่ึงเพียงพอท่ีจะใชปฏิบัติงาน ซ่ึง

จะใชกับระดับปฏิบัติการ 
ระดับท่ี 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะท่ีจะปฏิบัติงานไดและสามารถ

กํากับดูแลใหคําแนะนําผูอ่ืนได ซ่ึงจะใชกับระดับหัวหนา 
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ระดับท่ี 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะทางดานเทคนิคและการบริหาร
จัดการกลุมบุคคล ซ่ึงจะใชกับระดับผูจัดการ 

 

 
รูปท่ี 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลย ี

 
กลุมท่ี 1 ระดับผูจัดการรวมถึง CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบริหารองคกรในดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาท่ีในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกร 
รวมถึงการควบคุมดูแลบริหารหนวยงานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงควรจะมีความรูในดานตางๆ สรุปดังนี้ 

• เขาใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
• แปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
• เขาใจวิธีการจัดการกระบวนการทํางาน การติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เขาใจกฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เขาใจกระบวนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ (Outsourcing Management) 
• เขาใจการเจรจาตอรอง และสามารถสื่อสารกับผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
กลุมท่ี 2 ระดับหัวหนา คือ กลุมของผูบริหารในองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแล ตัดสินใจ ให

คําปรึกษาและแกปญหาของโครงการตางๆ ในฝายหรือแผนกท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให
เหมาะสมกับโครงการตางๆ 
 

กลุมท่ี 3 ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะแบงไดตามลักษณะงาน คือ 
• Application Owner คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆ มีหนาท่ีในการ

ดูแล ใหคําปรึกษา ควบคุม และพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไดรับมอบหมาย ใหสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใชงาน รวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศใหแก
ผูบริหารดวย 

• ระดับ Application Support คือ ผูท่ีใหคําแนะนํา สอนวิธีการใชงาน ตั้งคาขอมูลพ้ืนฐาน 
รับแจงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของระบบสารสนเทศ และติดตอกับกลุมผูใชงานโดยตรง 

• ระดับ System Administrator คือ ผู ท่ีควบคุมดูแลคอมพิวเตอร อุปกรณเสริมตางๆ 
รวมถึงการติดตั้งโปรแกรม แกปญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอรใหกับกลุมผูใชงาน 
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• ระดับ Network และ Infrastructure คือ ผูท่ีควบคุมดูแลเครือขายและเครื่องแมขาย 
(Server) เพ่ือใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง ม่ันคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กรอบแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล หรือดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือตอบสนองการบูรณาการสารสนเทศระดับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงกรมควร
ดําเนินการใหมีความสอดคลองกัน ประกอบดวย 

 
1. การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการ

พาณิชย ของกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือตอบสนองภารกิจเก่ียวกับการสงเสริม พัฒนา และ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพ่ือการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและ
รองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

2. การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการบูรณาการระดับกระทรวง เพ่ือสรางความเปนเอกภาพใน
การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน (Front Office) ตลอดจนการบริหารจัดการขอมูล
ภายใน (Back Office) ท้ังในระดบักรมและระดับกระทรวง 
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บทท่ี 5 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

 
5.1 โครงการหลักของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ

ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมาย : บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและประชาชน 
กลยุทธท่ี 1 : สรางความรวมมือหนวยงานภายในและภายนอกในการกําหนดแนวทางการบูรณาการขอมูลรวมกัน 
กลยุทธท่ี 2 : สอบทานขอมูล (Data Cleansing) รวมกันระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงาน

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
1 การสอบทานและ

ปรับปรุงขอมูล (Data 
Cleansing) รวมกัน
ระหวางหนวยงานใน
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

เพ่ือปรับปรุงขอมูลท่ี
มีสวนเหมือนกัน ท่ีใช
งานอยูในแตละระบบ
ของหนวยงานในกรม
ทรัพยสินทางปญญา 
ใหมีความถูกตอง
ตรงกัน 

ขอมูลพ้ืนฐานของ
แตละระบบของ
หนวยงานในกรม
ทรัพยสินทาง
ปญญามคีวาม
ถูกตองตรงกัน ลด
ความซ้ําซอนและ
ความขัดแยงกัน

1. จัดทํากระบวนการ
ตรวจสอบขอมลูซึ่งมี
การจัดเก็บ/ใชงาน
ในแตละระบบ เพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูล
เบ้ืองตน 

2. นําผลตรวจสอบเขา
สูกระบวนการ

1. จํานวนขอมูล
พ้ืนฐาน ท่ีมีความ
ถูกตองตรงกันทุก
ระบบ 

- 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงาน

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ของขอมูล พิจารณาปรับปรุง
แกไขขอมูลรวมกัน 

2 จัดทํามาตรฐาน
ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา ให
สอดคลองตาม
มาตรฐานขอมลู
ภาครัฐและ
มาตรฐานขอมลู
ระดับสากล 

กําหนดมาตรฐาน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
พาณิชย ใหมีความ
เปนเอกภาพ 

1. สราง
มาตรฐาน
ขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือการ
บริการ 

2. สราง
มาตรฐาน
ขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือการ
บริหารจดัการ
ภายในของ
กรม 

3. สราง
มาตรฐาน
ขอมลูรวมกับ
กระทรวง
พาณิชย 

จัดประชุมหนวยงานใน
สังกัดกรม  หนวยงาน
ดานมาตรฐาน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา
ระดับสากล เพ่ือรวมกัน
ศึกษาและพิจารณา
กําหนดนิยาม
ความหมายของขอมูลท่ี
จําเปนตองใชงาน
กําหนดรูปแบบของ
ขอมูล และวิธี 
การเช่ือมโยงขอมลู
รวมกัน 

1. มีมาตรฐานขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการให 
บริการ 

2. มีมาตรฐานขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการ
บริหารจดัการภาย 
ในกรม 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 ศท. 

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณชิย 
3 การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e- Exchange)เพ่ือ

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล
เพ่ือการใหบริการ 
ระหวางหนวยงาน

การเช่ือมโยง
ขอมูลระหวาง
หนวยงานท้ัง
ภายในและ
ภายนอกกระทรวง

จัดทํามาตรฐานการ
แลกเปลีย่นขอมูล วาง
รูปแบบ กฎเกณฑ และ
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมลูท่ีทํา

จํานวนชุดขอมูลท่ี
ใหบริการในการ
แลกเปลีย่นขอมูล  
 

- 2.0 1.0 1.0 2.0 6.0 ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงาน

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แลกเปลีย่นขอมลู 
ระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย 

ภายในกระทรวง
พาณิชย และ
หนวยงานภายนอก
กระทรวงพาณิชยท่ีมี
ความจําเปนตองการ
ใชขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

พาณิชยเปนแบบ
อัตโนมัติและมี
ความปลอดภัย
ของขอมูล 

การแลกเปลี่ยน รวมท้ัง
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เช่ือมโยงแลกเปลีย่น
ขอมูลใหมีความเปน
ปจจุบัน และสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4 พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ Trade 
Intelligence 

พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตลาด
เชิงรุก และอํานวย
ความสะดวกในการ
แสดงขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา 
ท้ังในระดับ
ปฏิบัติการและระดับ
บริหาร 

กรมฯ สามารถนํา
ขอมูลใชในการ
บริหารและ
กําหนดทิศทางได 
รวมท้ังกระทรวง
พาณิชยสามารถ
นําขอมูล/
สารสนเทศดาน
การพาณิชยไปใช
งานได 

1. ศึกษาวิเคราะหแนว
ทางการพัฒนาการ
ตลาดท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาระบบงานท่ี
เหมาะสมตาม
แนวทางการศึกษา
วิเคราะห (ขอ 1.) 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

- - - - -  สนค. สป. คต.คน.

จร.ทป.พค.สค.อคส. 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการขอมลูดานการพาณิชยในระดับประเทศ 
5 การพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบศูนย
ปฏิบัติการกรม 
(Department 
Operation Center 
: DOC) กรม
ทรัพยสินทางปญญา 

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศท่ี
สามารถรวบรวม
ประมวลผลขอมูล 
(Integrate) จาก
ระบบสารสนเทศ
ตางๆภายใน ทป. 

สามารถนําขอมูล
จากระบบมาใชใน
การวิเคราะห และ
สามารถจัดสง
ขอมูลไปยังระบบ
ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวง (MOC) 

1. ศึกษามาตรฐาน
ขอมูลมาจดัทําเปน
ขอมูลในระบบศูนย
ปฏิบัติการกรม โดย
จะตองประมวลผล
ขอมูล (Integrate) 
ขอมูลท่ีกรมมีเขาสู

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

- 2.0 1.0 1.0 2.0 6.0 ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงาน

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

เพ่ือใชในการ
วิเคราะหได 

ไดอัตโนมัต ิ ระบบไดครบถวนทุก
ระบบ 

2. พัฒนาระบบศูนย
ปฏิบัติการกรมจาก
ความตองการและ
มาตรฐานขอมลูท่ีได
เก็บขอมูลและศึกษา
มา 

6 ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลดานทรัพยสิน
ปญญาเพ่ือใช
ประโยชนเชิง
ยุทธศาสตร 

วิเคราะหออกแบบ
การบริหารจัดการ
และการใชประโยชน
จากขอมูลเชิง
ยุทธศาสตร 

ออกแบบวิเคราะห
การพัฒนาขอมูลท่ี
จําเปนตอการ
บริหารจดัการและ
การใหบริการของ
กรม 

สรรหาผูเช่ียวชาญดาน
การวิเคราะหออกแบบ
ขอมูลเพ่ือการใช
ประโยชนเชิง
ยุทธศาสตร 

1. มีนักวิเคราะหขอมูล 
2. มีโครงสรางขอมูล
และรูปแบบการ
บริหารจดัการ เพ่ือการ
ใชประโยชนของกรม 

- 2.0 - - - 2.0 ศท. 

รวม - 10.0 6.0 6.0 8.0 30.0  
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการใหบริการแบบดิจิทัล (Front Office) แกผูประกอบการและประชาชน ใหสามารถเขาถึงบริการของกรมทรัพยสิน

ทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา 
เปาหมายท่ี 1 : เปลี่ยนกระบวนการทํางานและการทําธุรกรรมเปน Digital 
เปาหมายท่ี 2 : ใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแบบครบวงจร (ท้ังในดานขอมูลและการทําธุรกรรม) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
กลยุทธท่ี 1 :  พัฒนาระบบงานหรือ Application ท่ีสามารถตอบสนองความตองการใชงานดวยความทันสมัย 
กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Back Office ใหครอบคลุมความตองการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric 
1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาใหสมบูรณ
อยางเต็มรูปแบบ 

เพ่ือรองรับ พรบ.
อํานวยความสะดวกฯ  
พรบ.หลักประกัน
ธุรกิจ และการจด
ทะเบียนเครื่อง 
หมายการคาระหวาง
ประเทศ (ภายใตพิธี
สารมาดรดิ) 

พัฒนาระบบสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร ระบบ
ลิขสิทธ์ิ ระบบเครื่อง 
หมายการคา และระบบ
จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศ 

1. ศึกษาวิเคราะห 
พรบ. ท่ีเก่ียวของ 

2. พัฒนาฟงกชัน
หรือระบบงาน
ยอยเพ่ือ
ตอบสนองการจด
ทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา 

3. พัฒนาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึง
พอใจของผูใชงาน 

15.0 2.0 2.0 2.0 2.0 23.0 ศท. กสบ. 
กสอ. สคม. 
สลส. 

2 พัฒนาเว็บไซตตลาดกลาง
ทรัพยสินทางปญญา (IP 
Mart) เพ่ือรองรับการ
ทํางานดวย Mobile 

เพ่ิมประสิทธิภาพใหตรง
กับความตองการใชงาน
มากยิ่งข้ึนและพัฒนา
เปน Mobile 

ขยายชองทางดาน
การตลาดและจัด
จําหนายสินคา
ทรัพยสินทางปญญา

1. ศึกษาวิเคราะห
ความตองการ
ใหมๆของ
ผูประกอบการ

มีชองทางใช
ทรัพยสินทาง
ปญญาเชิงพาณิชย
ในระบบออนไลน 

4.0 - - - - 4.0 สทป. ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

Application Application ซึ่งทําให
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการคา
และสรางความ
แข็งแกรงใหระบบ
เศรษฐกิจประเทศ 

ของไทยในระดับ
สากล 

และประชาชน 
2. พัฒนา Mobile 

Application รุน
ใหมท่ีสนองตอบ
ความตองการฯ 

3 พัฒนาระบบบริการ
ขอมูลทรัพยสินทาง
ปญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-
Service) 

พัฒนาระบบสําหรับ
บริการขอมลูสําหรับ
ประชาชน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร การแจง
ปญหา การสอบถาม
ขอมูลตาง ๆ การ
สํารวจความพึงพอใจ 
ผานทางชองทางตาง 
ๆ อาทิเชน Contact 
Center และเว็บไซต 
เปนตน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการขอรับ
บริการมากข้ึนใน 

1. ศึกษาวิเคราะห
ความตองการ
ใหมๆของ
ผูประกอบการ
และประชาชน 

2. พัฒนาบริการ
ตามชองทางตาง 
ๆ ท่ีไดศึกษา 

ระดับความพึง
พอใจของผูใชงาน 

- 3.0 - - 1.0 4.0 ศท. 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีทันสมัย 
4 พัฒนาระบบคลังขอมูล

สนับสนุนสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

เพ่ือนําฐานขอมูลการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาทุกประเภทและ
ฐานขอมูลอ่ืนๆ เชน 
ขอมูล บุคลากร 
งบประมาณมาจดัทํา

นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือใชใน
การตัดสินใจของ
ผูบริหาร เพ่ือการ
บริหารงานตาม

1. ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

2. พัฒนาระบบคลัง 

มีระบบคลังขอมูล
สนับสนุน
สารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

- 4.0 - - 2.0 6.0 ศท. 

5-6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

เปนคลังขอมูล (Data 
Warehouse) 

ยุทธศาสตรของกรม ขอมูลโดยเนนการ 
Integrate ขอมูล
จากระบบปจจุบัน 

5 พัฒนาระบบยืม-คืน 
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคําขอ
เอกสารดานทรัพยสิน
ทางปญญา 

พัฒนาระบบยืม-คืน 
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคําขอ
เอกสารดานทรัพยสิน
ทางปญญาดวย RFID 

ติดตามสถานะของ
แฟมคําขอไดทุกพ้ืนท่ี
การใชงานภายในกรม 

1. สํารวจจาํนวน
แฟมคําขอฯ 

2. ติดตั้ง RFID 
เพ่ิมเตมิ 

3. จางเหมา
พนักงาน/ลูกจาง
ดําเนินงานภายใต
ความควบคุมของ
บุคลากร ทป. 

มีระบบยมื-คืน
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคํา
ขอเอกสารฯ 

- 7.0 4.0 4.0 4.0 19.0 ศท. 

6 บํารุงรักษาระบบงาน
และฐานขอมลูดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

บํารุงรักษาระบบ
ปจจุบันใหสามารถใช
งานไดอยางตอเน่ือง 

อํานวยความสะดวก
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของ ทป. 
รวมท้ังการใหบริการ
แกผูประกอบการและ
ประชาน 

ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการบํารุงรักษา
ระบบตางๆ เชน 
ระบบเครื่องหมาย
การคา ระบบ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ระบบ
บริหารขอมลูลิขสิทธ์ิ 
ฯลฯ 

จํานวนระบบงาน
และฐานขอมลูท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา 

- 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 ศท. 

7 พัฒนาระบบสนับสนุน
งานการตรวจสอบ
ภายใน (Internal 
Audit) และการ

พัฒนาเครื่องมือ
สําหรับผูตรวจสอบ
และหนวยงาน
เปาหมายท่ีจะไดรับ

อํานวยความสะดวก
ใหแกผูตรวจสอบและ
หนวยงานเปาหมาย 

1. ศึกษาวิเคราะห
ประเด็นและ
รายงานการ
ตรวจสอบ

มีระบบสนับสนุน
งานตรวจสอบ
ภายในและการ
ตรวจสอบดาน

- 2.0 - - 1.0 3.0 กตน. ศท. 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-7 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Audit) 

การตรวจสอบใชงาน
รวมกัน 

ภายใน รวมท้ัง
รายงายการ
ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
(Internal 
Audit) และการ
ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 
Audit) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 การพัฒนาระบบขอมลู
เปด (Open Data) เพ่ือ
สนับสนุนระบบศูนย
ขอมูลกลางแหงชาติ 
(National Data 
Center) 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
แผนบูรณาการขอมลู
และแผนการเปลี่ยน
ผานไปสู 
Government 
Shared Services 

จัดสงขอมูลท่ีควร
ใหบริการหรือควร
เปดเผยตามกฎหมาย 
ไปยังศูนยขอมลูกลาง
แหงชาติ (National 
Data Center) โดย
อัตโนมัต ิ

1. ใชมาตรฐาน
ขอมูลท่ีกําหนดไว
เปนกรอบในการ 
Integrate 

2. พัฒนาระบบ 
Web Services 
เพ่ือการ 
Integrate ขอมูล
ของแตละกรมเขา
สู MOC Data 
pool 

จํานวนขอมูลท่ี
สามารถเปดใหมี
การเผยแพรใช
งานรวมกัน 
(Share Data) 

- 1.0 - - 1.0 2.0 ศท. 

5-8 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

3. พัฒนาระบบ 
Web Services 
เพ่ือนําสงขอมูล
จาก MOC Data 
Pool ไปยัง
ฐานขอมูลกลาง
แหงชาติ 
(National Data 
Pool) 

รวม 19.0 24.0 11.0 11.0 16.0 81.0  

 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-9 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร :  พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกติกาการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหเหมาะสมทันสมัยสอดคลอง

กับหลักเกณฑสากล และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของผูประกอบการและ
ประชาชน 

เปาหมาย : ผูประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมมากข้ึนโดยมีการรักษาความลับของขอมูล
สวนตัว (Privacy) อยางม่ันคงปลอดภัย 

กลยุทธ : ปรับปรุงกฎระเบยีบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลทรัพยสินทางปญญา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
1 การทบทวนปรับปรุง

และตดิตามประเมินผล 
แนวนโยบาย/แนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 
แผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่งและแผน
ฉุกเฉิน ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีสอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

การทบทวนปรับปรุง
และตดิตาม
ประเมินผล 
แนวนโยบาย/แนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
แผนการบริหาร
จัดการความเสีย่ง
และแผนฉุกเฉิน ดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี
สอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1. สอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ดาน ICT ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

2. เปนกรอบแนว
ทางการจัดทําแผน
ท่ีเก่ียวของสําหรับ
กรมฯ 

1. จัดตั้ง
คณะกรรมการ
คณะทํางานกํากับ
ติดตามแผนตางๆ  

2. พิจารณาทบทวน
แนวนโยบายแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยฯ
แผนการบริหาร
จัดการความเสีย่ง 
และแผนฉุกเฉิน 

3. ปรับปรุงแผนตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

มีแนวนโยบาย/
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดาน
ดิจิทัลระดับกรม 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 ศท. 

5-10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

4. ประกาศใชงานแผน
ดังกลาว 

2 เสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลดาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูใชงานในการ
ใชระบบดิจิทัลของ
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

เสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลISO 
ดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั
ISO/IEC 27001 หรือ
อ่ืนท่ี ๆท่ีเก่ียวของ 

1. ขอรับรอง
มาตรฐานเก่ียวกับ
หองศูนยขอมูล 

2. ขอรับรอง
มาตรฐานเก่ียวกับ
ระบบงานหลัก 

หองศูนยขอมูล
ทรัพยสินทาง
ปญญาและ
ระบบงานหลัก มี
มาตรฐานสากล  

- 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 ศท. 

รวม - 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0  

 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-11 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวม ตลอดจนการใชประโยชนจากขอมูลองคความรูดานทรัพยสินทางปญญาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ผานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง

สะดวกงายดาย เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการและประชาชนรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชทรัพยสินทางปญญาดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม 

เปาหมาย : สรางสังคมออนไลนท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญารวมกัน 
กลยุทธ : พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาผาน Social Network 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1สงเสรมิสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานทรัพยสินทางปญญา  

1 พัฒนาระบบการเรียนรู
ทรัพยสินทางปญญา
ทางไกล (e-Learning) 

พัฒนาระบบเว็บไซต  
e-Learning เดิมให
สามารถใชงานได
เพ่ิมข้ึน เชน แบงกลุม
ผูเรยีน การจัดทํา
ฐานขอมูลผูเรียน การ
สงอีเมลอัตโนมตัิ  
รวมท้ังจัดทําเน้ือหา
สําหรับเปนสื่อการ
เรียนรูในระบบดวย 

ใหบริการแกผูสนใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมจํานวนผูใช 
บริการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญา 

1. ศึกษาวิเคราะห
แนวทางการ
เรียนรูในรูปแบบ
ใหมท่ีนาสนใจใน
ยุคดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบการ
เรียนรูทรัพยสิน
ทางปญญา
ทางไกล 

3. จัดทําเน้ือหา
(Content) 
สําหรับใชเปนสื่อ
การเรยีนรู ใน
ระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

มีระบบการเรียนรู
ทรัพยสินทาง
ปญญา  
(e-Learning) ท่ีมี
การปรับปรุงเน้ือหา
อยางตอเน่ือง 

1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 7.0 สทป. ศท. 

5-12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

2 พัฒนาระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคมการ
พาณิชยจากสื่อสังคม
ออนไลน (Social 
Analytic) 

พัฒนาระบบงานเพ่ือ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย ซึ่ง
เปนขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) เปน
ประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายและ
บริหารจดัการได
อยางเหมาะสมตอไป 

วิเคราะหความตองการ
ของผูประกอบการและ
ประชาชน ท่ีมักจะ
เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตามยคุดิจิทัล 

1. สํารวจศึกษาสังคม
การพาณิชย
เบ้ืองตน เพ่ือ
กําหนดประเด็น
วิเคราะหท่ี
เหมาะสม 

2. พัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน
ตามประเด็นท่ี
กําหนด 

มีระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคม
การพาณิชย 
(Social Analytic) 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 ศท. 

รวม 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 11.0  
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
เปาหมายท่ี 1 :  บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรือการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมตอบทบาทหนาท่ีของบุคลากร โดยใหเปนองคประกอบสําคัญของการปฏิบัติงาน

หรือความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
เปาหมายท่ี 2 : พัฒนานักวิเคราะหออกแบบ (System Analyst) เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมตอกระบวนงานตางๆ เปนประโยชนตอการประสานหรือ

สื่อความเขาใจระหวางผูใชงานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรมรวมกัน 
กลยุทธท่ี 1 :  จัดทําสมรรถนะ (Competency) การใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูใชงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
กลยุทธท่ี 2 : จัดทําสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักเทคนิค 
กลยุทธท่ี 3 : ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  
1 จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ให
เหมาะสมตอ
สมรรถนะดานการใช
งานหรือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เพ่ือจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan)  

บุคลากรในแตละระดบั 
/ประเภทมสีมรรถนะ
การใชงานหรือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีดีข้ึน 

จัดใหมีการประชุม
ระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาใน
การจัดทําแผนพัฒนา
รวมกัน 

มีแผนพัฒนา
บุคลากรในดานการ
ใชงานหรือการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ศท. 

2 พัฒนาและ
ประเมินผลสมรรถนะ
ตามท่ีระบุไวใน

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของ
กับการใชงาน หรือการ

พัฒนาบุคลากรใหมี
ทักษะความสามารถ
เทาทันเทคโนโลยี

1. จัดหลักสูตรอบรมท้ัง
ผูใชงาน/นักเทคนิค 

2. จัดอบรมหลักสตูร

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

- 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนพัฒนาบุคลากร 
(Individual 
Development 
Plan) 

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(แลวแตกรณี) เปน
รายบุคคล 

ดิจิทัล ผูบริหารโครงการ
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

3. ทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะนักเทคนิค 

4. ทดสอบเพ่ือขอรับ
ใบรับรองในระดับ
สากล อาทิเชน 
CISSP, CCNA, 
MSCE 

รวม - 2.3 1.3 1.3 1.3 6.2  
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
สาระยุทธศาสตร :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร เจาหนาท่ี ผูประกอบการ และประชาชน สามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกท่ี ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ 
เปาหมายท่ี 1 : ผูประกอบการหรือประชาชนสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกท่ี ทุกเวลา 
เปาหมายท่ี 2 : ผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกท่ี ทุกเวลา 
กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา 
กลยุทธท่ี 2 : เชื่อมโยงการใชระบบ Wifi ไดอยางตอเนื่องระหวางอาคารสถานท่ีของหนวยงานสวนกลาง (สนามบินน้ํา) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาศูนยขอมูลกลางดานทรัพยสินทางปญญา  

1 พัฒนา/บํารุงรักษา
ศูนยขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญา 
(IP Data Center) 

บํารุงรักษาการใชงาน
ศูนยขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญา
ใหมีความปลอดภัย 
และสามารถใหบริการ
ไดอยางมีเสถียรภาพ  

เปนศูนยกลางการ
บริหารจดัการระบบ 
งานดานทรัพยสิน
ทางปญญาและเปน
คลังขอมูล (Data 
Warehouse) ของ
กรมฯ 

ศึกษาสํารวจสภาพอายุ
การใชงานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ รวมท้ังบํารุงรักษา
ท้ังเชิงปองกัน (PM) 
และเชิงแกไข (CM)  

ระดับเสถียรภาพใน
การใชศูนยขอมูล
กลาง 

- 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 ศท. 

2 พัฒนา/บํารุงรักษา
ศูนยขอมูลสํารองกรม
ทรัพยสินทางปญญา  

บริหารจดัการ DR 
Site ใหสามารถใชงาน
แทนศูนยขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญาได
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

บริหารความเสี่ยง 
ในการใชศูนย
ขอมูลกรม
ทรัพยสินทาง
ปญญาไดอยาง
เหมาะสม 

ฝกซอมการใชศูนย
สํารองขอมูลตามท่ี
ระบุในแผนฉุกเฉิน 

ความเร็วในการใช
ศูนยขอมูลสํารองแทน
ศูนยขอมูลกลาง(วัด
จากแผนฉุกเฉิน)  

- 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 ศท. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

3 จางท่ีปรึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กํากับติดตามการพัฒนา
และถายทอดองคความรู
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สนับสนุนการ
พัฒนาระบบดิจิทัล
ของแตละโครงการ
ใหประสบผลสําเร็จ 

จัดจางผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 ศท. 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเพ่ิมประสทิธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
4 พัฒนาระบบเครือขาย

และเครื่องมืออุปกรณ 
รวมท้ังการบํารุงรักษา 
เพ่ือรองรับการใช
เทคโนโลยีท่ี
ปรับเปลีย่น 

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือขายของกรม
ฯให รองรับการใชงาน
เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยน
ไปเชนIPv6, SDN และ
จัดใหมีลิขสิทธ์ิการใช
งานท่ีถูกตองครบถวน 

1. รองรับจํานวน
เจาหนาท่ีและ
การใชงาน
เครือขายท้ัง
แบบมีสายและ
ไรสายท่ี
เพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
รองรับการใช
งานระบบ
คอมพิวเตอร
เสมือนVDI ท่ี
เพ่ิมข้ึนดวย 

1. สํารวจอุปกรณ
เครือขาย และ
ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร
ในการใชงานให
เพียงพอ 

2. สํารวจและจดัหา
อุปกรณเครือขาย
เพ่ือรองรับการใช 
VDI 

จํานวนเครื่องแมขาย
และอุปกรณ
เครือขายท่ีรองรับ
การใชงาน IPv6 

- 5.2 4.0 10.0 4.0 23.2 ศท. 

5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศภายในกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

เพ่ือประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย 
ใหกับระบบ
สารสนเทศภายในกรม
ทรัพยสินทางปญญา 
ใหเปนท่ียอมรับ 

ระบบของกรมมี
ความนาเช่ือถือและ
มีความปลอดภัย
จากการถูกคุกคาม
จากภายนอกและ
ภายใน 

สํารวจ วิเคราะห และ
จัดหาอุปกรณหรือ
เครื่องมือดานการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอรเพ่ือให
ระบบงานมีความ
มั่นคงปลอดภยั 

กรมมีระบบรักษา
ความปลอดภัยท่ีดี
ข้ึน 

 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 ศท. 
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กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

6 จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน 
(VDI) สําหรับทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอรชุด
เดิม  

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ท่ีมีอายุ
การใชงานเกิน 7 ป  

จัดสรรการมีการใช
เครื่องคอมพิวเตอร 
ใหเพียงตอความ
ตองการใชงาน และ
มีความทันสมัย 

สํารวจและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือน(VDI) เพ่ือ
ทดแทนเครื่องเกา 

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรเสมือน 
 

- 18.5 9.5 8.5 3.5 40.0 ศท. 

7 คาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) และระบบ
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือใหการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือน(VDI) สามารถ
ใชงานไดอยางตอเน่ือง 
และมLีicense ใชงาน 
ถูกตองครบถวน 

ระบบคอมพิวเตอร
เสมือนไดรับการ
บํารุงรักษาและมี 
License ตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของในการใช
งานครบถวน 

บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) ใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเน่ืองและมี
ความปลอดภัยของ
ขอมูล 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

- 3.5 4.5 5.0 5.7 18.7 ศท. 

8 พัฒนาระบบสนับสนุน
การใชเครือขายไรสาย
ไดอยางตอเน่ือง (Wifi 
Roaming) 

อํานวยความสะดวกใน
การใช Wifi ไดอยาง
ตอเน่ืองทุกอาคาร 
(สนามบินนํ้า) 

Log in เขาระบบ 
Wifi เ พี ย ง ค รั้ ง
เดียวและใชงานได
ทุกอาคาร 

ติดตั้งอุปกรณและ
กําหนดคาการใชงาน 
ท่ีศูนยการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

- 2.0 - - - 2.0 ศท. 

รวม - 42.2 31.0 36.5 26.2 135.9  
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ตารางสรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 10.0 6.0 6.0 8.0 30.0 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) 

19.0 24.0 11.0 11.0 16.0 81.0 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 

- 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 11.0 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 

- 2.3 1.3 1.3 1.3 6.2 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ 
ของกรมทรัพยสินทางปญญา 

- 42.2 31.0 36.5 26.2 135.9 

รวมงบดําเนินงาน 20.0 78.0 45.8 50.8 46.8 241.4 
รวมคาบํารุงรักษา - 8.5 9.5 10.0 10.7 38.7 

รวมท้ังส้ิน 20.0 86.5 55.3 60.8 57.5 280.1 
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รายการคาบํารุงรักษา (Maintenance) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญามีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึงรวมงบประมาณในการบํารุงรักษา (Maintenance) ประกอบดวย 
 

1. ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

6 บํารุงรักษาระบบงาน
และฐานขอมลูดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

บํารุงรักษาระบบ
ปจจุบันใหสามารถใช
งานไดอยางตอเน่ือง 

อํานวยความสะดวก
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของ ทป. 
รวมท้ังการใหบริการ
แกผูประกอบการและ
ประชาน 

ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการบํารุงรักษา
ระบบตางๆ เชน 
ระบบเครื่องหมาย
การคา ระบบ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ระบบ
บริหารขอมลูลิขสิทธ์ิ 
ฯลฯ 

จํานวนระบบงาน
และฐานขอมลูท่ี
ไดรับการ
บํารุงรักษา 

- 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 ศท. 

2. ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

7 คาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) และระบบ
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือใหการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือน(VDI) สามารถ
ใชงานไดอยางตอเน่ือง 
และมLีicense ใชงาน 
ถูกตองครบถวน 

ระบบคอมพิวเตอร
เสมือนไดรับการ
บํารุงรักษาและมี 
License ตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของในการใช
งานครบถวน 

บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) ใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเน่ืองและมี
ความปลอดภัยของ
ขอมูล 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

- 3.5 4.5 5.0 5.7 18.7 ศท. 

5-20 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

5.2 โครงการบูรณาการระดับกระทรวง 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ

กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย  
ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

เปาหมายท่ี 1 :  เปลี่ยนกระบวนการทําธุรกรรมและการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชนเปน Digital (Front Office) 
กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาหรือบูรณาการระบบใหบริการแบบศูนยกลาง โดยมีความครอบคลุมการใชบริการของแตละหนวยงานไดอยางตอเนื่อง 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงพาณิชย (MOC 
e-Service) 

1. พัฒนาศูนยกลาง
การใหบริการของ
กระทรวงพาณิชยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
แบบครบวงจร 
เบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว 

2. พัฒนาระบบชําระเงิน
กลางของกระทรวง
พาณิชย (MOC e-
Payment) และ
เช่ือมโยงระบบชําระเงิน
แบบออนไลนของ

1. ผูรับบริการ
สามารถชําระเงิน
คาบริการของ
กระทรวงไดทุกท่ี 
ทุกเวลา 

2. ผูรับบริการไดรับ
บริการตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 

1. ศึกษา วิเคราะห และ
ออกแบบ
กระบวนงานของ
กรม/อคส.เพ่ือ 
บูรณาการใหอยูใน
รูปแบบธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงพาณิชย  

2. ออกแบบพัฒนา 
ติดตั้ง และทดสอบ
แบบฟอรมกลางของ
กระทรวงพาณิชย 

1. ผูรับบริการ
สามารถทํา
ธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชยได
ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

2. มีมาตรฐานการ
ใหบริการ
เดียวกันท่ัว
ประเทศ 

     สป./คต. คน. ทป. 
พค. สค. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

กรมใหสามารถใชงาน
รวมกันได 

3. พัฒนาแบบฟอรม
กลางการใหบริการ
ของกระทรวงพาณิชย 
(MOC Single 
Windows/e-Form) 

4. กําหนดมาตรฐาน
การใหบริการและ
รับประกันการ
ใหบริการ (SLA) ของ
กระทรวงพาณิชยใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
ท่ัวประเทศ 

(MOC Single 
Windows/e-Form) 
พรอมเช่ือมโยงกับ
ระบบงาน 

3. ออกแบบพัฒนา 
ติดตั้ง และทดสอบ 
เก่ียวกับระบบชําระเงิน
กลางของกระทรวง
พาณิชย (MOC e-
Payment) พรอม
เช่ือมโยงกับระบบงาน 

4. พัฒนาระบบให
สามารถบริการผาน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 
(Smart Device) 

2 พัฒนาระบบ Smart Card 
และ Digital Signature 
เพ่ือรองรับการใหบริการ
และบริหารจัดการของ
กระทรวงพาณิชย 

1. สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

2. สนับสนุนการชําระเงิน
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐ (National 
e-Payment) 

1. ใช Smart Card 
ในการจัดเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตน
แทนการใช
เอกสารกระดาษ
ในการกรอก
แบบฟอรมหรือ
คํารองตางๆของ
กระทรวงพาณิชย 
 

1. พัฒนาระบบอาน
ขอมูลพ้ืนฐานจากบัตร
Smart card  

2. พัฒนาฟงกชันการ
กรอกขอมูลเพ่ิมเติม 
(นอกเหนือขอมูลบน
บัตรประชาชน) 

3. พัฒนาระบบลงลาย 
มือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
(Digital Signature) 

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับการใช 
Smart Card และ
Digital Signature 
ในการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย 
 

     สป./คต. คน. ทป. 
พค. สค. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

2. อํานวยความ
สะดวกใหแก
ผูประกอบการ
หรือประชาชน
ในการชําระเงิน
ใหแกกระทรวง
พาณิชย 

4. พัฒนาฟงกชันการสง
ตอขอมูลไปยังระบบ
บริการท่ีตองการ 

5. ศึกษาวิเคราะหการใช 
e-Payment ของ
รัฐบาล 

6. กําหนดระบบและ
หนวยงานท่ีจะให 
บริการe-Payment
โดยอาจพิจารณาใช
ขอมูลรวมกับระบบ 
Smart Card 

7. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผานบัตรเงิน
สด (Debit Card) 
หรือหักบัญชีธนาคาร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ

กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย 
ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

เปาหมายท่ี 2 : เปลี่ยนกระบวนการบรหิารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยเปน Digital (Back Office) 
กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาหรือบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Office Automation) ของกระทรวงพาณิชย 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีทันสมัย ตลอดจนรองรับการดําเนินนโยบาย One Roof 
3 การพัฒนาและบูรณาการ

ระบบบริหารจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงพาณิชย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ิมเตมิ หรือปรับปรุง
ระบบเดิมใหเหมาะสม
ทันสมัยตามความตองการ
ใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
หรือเปลีย่นแปลงไปตาม
สถานการณปจจุบัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และอํานวยความ
สะดวก ใหแก
บุคลากรของ
กระทรวงพาณิชย 

ระยะท่ี 1. พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR) และเช่ือมโยง
ขอมูลเขาสูระบบ DPIS 
ระยะท่ี 2. พัฒนาระบบ
บริหารสํานักงาน (ERP) 
และเช่ือมโยงขอมลูเขา
สูระบบท่ีเก่ียวของ เชน 
GFMIS 

1. ระดบัความสาํเร็จ
ในการบูรณาการ
ระบบบริหาร
จัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชย  

2. จํานวนระบบท่ี
สามารถใชงาน
รวมกันไดภายใน
กระทรวงพาณิชย 

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

4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงพาณิชย 
 

1. เพ่ือใหหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
สามารถรับ - สง 

กระทรวงพาณิชย
สามารถลดปริมาณ
การรับ - สง 
หนังสือราชการ  

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ ความตองการ
ของผูใชงาน และ
เพ่ิมสิทธ์ิการใชงาน

รอยละของการใช
กระดาษลดลง 

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

5-24 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

เอกสาร หนังสือ
ราชการ ผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ถึง
กันไดท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมภิาค 

2. เพ่ือลดปรมิาณการ
รับ – สง เอกสาร 
หนังสือราชการ ดวย
กระดาษ 

หนังสือเวียน ดวย
กระดาษ ระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย 
ท้ังสวนกลาง และ
สวนภูมภิาค 

ระบบในสวนภูมิภาค 
2. ปรับปรุงระบบ 

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสให
สามารถรับ - สง
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ระหวาง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคใหสงถึงกัน
ได 

 
 
 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-25 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : ยกระดับเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ

ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมายท่ี 1 :  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชยรวมกัน 
กลยุทธท่ี 2 :  กําหนดรูปแบบการจัดเก็บ (Platform) โดยกําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชย (Standard) และกํากับการใชงาน (Regulation) อยางมีเอกภาพ 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
1 พัฒนาคุณภาพและ

จัดทํามาตรฐานขอมลู
ดานการพาณิชย 

1. เพ่ือจัดทํามาตรฐาน
ขอมูลดานการพาณิชย
ใหสามารถใชงาน
รวมกันไดท้ัง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย และ
หนวยงานภายนอก 

2. เพ่ือตรวจสอบ
ปรับปรุงขอมูลดาน
การพาณิชยใหมีความ
ถูกตองและลดความ
ซ้ําซอน ของขอมูล 
โดยอาศัยขอมลูจาก
การทําพจนานุกรม

1. ขอมูลดานการ
พาณิชย มี
มาตรฐานกลาง
ของขอมูลท่ีทําให
สามารถเช่ือมโยง
ใชงานรวมกันเพ่ือ
การกํากับ 
ตรวจสอบ และ
ใหบริการแก
ประชาชน มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

2. กําหนดมาตรฐาน
ขอมูลดานการ
พาณิชยตาม

1. พัฒนาระบบ
ตรวจสอบขอมลูซึ่งมี
การจัดเก็บ/ใชงาน
ในแตละกรม เพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูล
เบ้ืองตน 

2. นําผลตรวจสอบเขา
สูกระบวนการ
พิจารณาปรับปรุง
แกไขขอมูลรวมกัน 

3. จัดประชุมหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
เพ่ือรวมกันพิจารณา 

1. จํานวนฐานขอมูลท่ี
ไดรับการตรวจสอบ 
แกไข และมคีวาม
ถูกตอง 

2. จํานวนขอมูลดาน
การพาณิชยท่ีได
จัดทํามาตรฐาน
ตามกรอบแนวทาง
TH e-GIF 2.0 

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

5-26 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

ขอมูลของกระทรวง
พาณิชย 

3. พัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data) 
ของกระทรวงพาณิชย 

มาตรฐานขอมลู
ภาครัฐ เชน TH 
e-GIF 2.0 

 

- กําหนดนิยามความ 
หมายของขอมูลท่ี
ตองใชงานรวมกัน 

- กําหนดรูปแบบ/
โครงสรางเพ่ือการ
เช่ือมโยงขอมูลรวมกัน 

- กําหนดรหสัขอมูลท่ี
ใชงานรวมกัน 

4. ประกาศการใช
มาตรฐานขอมลูดาน
การพาณิชย 

5. นําขอมูลดานการ
พาณิชยเขาสูระบบ
ขอมูลเปด (Open 
Data) ของรัฐบาล 

 
 
 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-27 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ

ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมายท่ี 2 :  สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดานการพาณิชยไดอยางสะดวก 
กลยุทธท่ี 3 : เตรียมความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของผูประกอบการและประชาชน ดวยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานการพาณิชย 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณชิย  
2 การพัฒนาระบบการ

ใหบริการและเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล 
(Interoperability) 
แบบบูรณาการของ
กระทรวงพาณิชยดวย 
Enterprise Service Bus 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ใหบริการของกระทรวง
พาณิชยแบบบูรณาการ
โดยการนําการศึกษา
สถาปตยกรรมองคกรมา
ประยุกตใชในการพัฒนา
Enterprise Service Bus 

มีระบบแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงขอมูล
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชยท่ี
เปนมาตรฐานเดยีวกัน 

1. ศึกษาผลการศึกษา
การจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise 
Architecture) 

2. วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
การสงผานขอมูล
สารสนเทศ 
ของกระทรวงพาณิชย 

3. พัฒนาระบบ
Enterprise Service Bus 

4. จัดฝกอบรม 
5. ประชาสมัพันธ

จํานวนระบบหรือขอมูล
ดานการพาณิชยท่ี
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล ผาน 
Enterprise Service Bus
ได 

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

5-28 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

ภายในกระทรวง 
3 การจัดการขอมูลขนาด

ใหญและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Big Data 
& Analysis) 

พัฒนาระบบเพ่ือใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชยสําหรับ
ผูประกอบการ ประชาชน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจท้ังใน
และตางประเทศ 

มีระบบเพ่ือใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชย 

ระยะท่ี 1. พัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลจากสวน
ภูมิภาค และเช่ือมโยง
ขอมูลดานการพาณิชย
จากกรม/อคส. 
ระยะท่ี 2.พัฒนาระบบ
เพ่ิมเตมิและเช่ือมโยงกับ
หนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ พรอมนําเสนอ
เปนภาษาอังกฤษ และ
เผยแพรผานระบบ 
Open data ของรฐับาล 

รอยละความพึงพอใจใน
การรับบริการขอมลู
ของผูประกอบการ 
ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

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

  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-29 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ดานการพาณิชย ใหเหมาะสมกับหลักเกณฑและความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

เปาหมาย : ผูประกอบการและประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 : ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 :  ผลักดันใหหนวยงานเขาสูเกณฑมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 3 :  เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
1 การเสนอขอรับรอง

มาตรฐานสากล 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูใชบริการ
ธุรกรรมของกระทรวง
พาณิชย 

ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลผาน
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

ดําเนินการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐาน
ดานการบริการหรือ
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยจาก
หนวยงานท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

จํานวนหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

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

2 การรณรงคเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักและสรางวัฒนธรรม
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ประชาสมัพันธ 

2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ
สนับสนุนการใชงาน
เทคโนโลยีดจิิทัล
อยางมจีรยิธรรม 

บุคลากรกระทรวง
พาณิชยมีความตระหนัก
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัล
และเผยแพรผาน
ระบบออนไลน 

2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ
อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 

รอยละของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย
ท้ังหมดเขารวม
กิจกรรมรณรงคและ
สรางความตระหนัก
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยางมี
จรรยาบรรณ 

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

5-30 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก

ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของ
กระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 1 : กระทรวงพาณิชยใช Social Network ในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการและประชาชน 
กลยุทธท่ี 1 : ประยุกตใช Social Media เพ่ือสรางเครือขายดานการพาณิชย (MOC Social Network) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
1 การพัฒนาเครือขาย

ผูรับบริการของกระทรวง
พาณิชย (MOC Social 
Network) 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานการพาณิชยของ
ผูรับบริการกระทรวงพาณิชย 

ใชสื่อสังคมออนไลน
ของทางราชการ ซึ่งมี 
แนวโนมจะพัฒนาและ
เปดใหใชงาน เชน ของ
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 

1. ประยุกตใชสื่อสังคม
ออนไลนท่ีทันสมยัใน
การติดตอสื่อสารกับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน 

2. การใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน 

จํานวนสมาชิก
เครือขายดานการ
พาณิชย(MOC 
Social Network)
เพ่ิมข้ึน 

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

 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-31 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก
ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของ
กระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 2 :  วิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 2 :  พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชย (Social Analytic) 
กลยุทธท่ี 3 : กํากับ ติดตามการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
2 พัฒนาระบบวิเคราะห

ขอมูลทางสังคมการ
พาณิชยจากสื่อสังคม
ออนไลน (Social Analytic) 

1. เพ่ือจัดหาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย
จากสื่อสังคมออนไลน 
(Social Analytic) 

2. เพ่ือวิเคราะหขอมูล
ทางสังคมการพาณิชย 
พรอมท้ังจัดทําแนว
ทางการปรับปรุงการ
ใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพาณิชยได
รับทราบความคิดเห็น
และการแสดงออก 
ของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว เปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการ 
หรือการใหบริการได
อยางเหมาะสม 

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และจัดทํา
ขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
กระบวนการเฝา
ระวังดาน
ภาพลกัษณของ
กระทรวงพาณิชย 
และการนําขอมูลท่ี
จัดเก็บมาวิเคราะห
เพ่ือสื่อสารและแนว
ทางการปรับปรุง 

2. ติดตั้งระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคมจาก
สื่อสังคมออนไลน 

 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย 
(Social Analytic) 

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

5-32 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

3. จัดทํารายงาน
นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 
รายงานเรงดวน
รายงานประจําวัน 
รายงานประจํา
สัปดาห และรายงาน
ประจําเดือน 

3 พัฒนาระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของ
กระทรวงพาณิชย 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการการรับเรื่อง
รองเรียนทุกเรื่องผานจุด
เดยีว โดยประชาชน
สามารถทําการรองเรียน
ตอกระทรวงพาณิชยเรื่อง
ใดผานชองทางใดก็ได 
(No Wrong Door) 

เพ่ิมชองทาง และ
อํานวยความสะดวกให
ประชาชนและ
ผูประกอบการ  
สามารถทําการ
รองเรียน รองทุกข ตอ
กระทรวงพาณิชยผาน
ชองทางใดก็ได (No 
Wrong Door) 

พัฒนาระบบตดิตามผล
การรองเรียนหรือการ
แกไขปญหาของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
ประชาชนสามารถ
ติดตามผลไดจากระบบฯ
โดยอัตโนมัต ิ

รอยละของจํานวน
เรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับการแกไขหรือ
การช้ีแจง 

     สป./คต. คน. 
ทป. พค. สค. 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 5-33 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีความพรอมในการใหบริการสําหรับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน

ภายนอก ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา และเพียงพอตอการใชงานดวยความตอเนื่องและมีความม่ันคงปลอดภัย 
เปาหมาย :  ลดความซํ้าซอนในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสรางความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอมในการใหบริการในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธ :  บริหารจัดการแบบบูรณาการในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสํารอง 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ดานการพาณิชย 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

บูรณาการระบบสารสนเทศ
และฐานขอมลูของ
กระทรวงพาณิชย และ
ขยายขีดความสามารถการ
ใหบริการ Private Cloud 

1. บํารุงรักษาระบบ 
Private Cloud ของ
กระทรวงพาณิชย 

2. ขยายขีดความสามารถ
การใหบริการ Private 
Cloud 

1. ใช ระบ บ  Private 
Cloud ไ ด อ ย า ง
ตอเน่ือง 

2. เพ่ิ ม เติ ม อุป กรณ
เครื่องท่ีจําเปนใน
กรณี ท่ีไมสามารถ
จัดตั้ ง Data Center
แหงใหม 

จัดจางผูประกอบการ
ภายนอกดําเนินการ
บํารุงรักษา 

1. ระดับ
ความสําเร็จใน
การแกไขปญหา 
เพ่ือปองกันการ
หยุดใหบริการ
ระบบเครือขาย
ของกระทรวง
พาณิชยภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

2. จํานวนระบบ
สารสนเทศหรือ
ขอมูลท่ีมีการใช
ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลรวมกัน
เพ่ิมข้ึน 

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

5-34 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา 



กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 
2 จัดตั้งศูนยขอมลูและ

เครือขาย (Data Center) 
แหงใหม 

พัฒนาศูนยกลางขอมูลแหง
ใหมเพ่ือทดแทน Data Center
เดิม 

พัฒนาศูนยกลางขอมูล
แหงใหมเพ่ือทดแทน 
Data Center เดิม 
เพ่ือใหมีความมั่นคง
และรองรับการ
ใหบริการของกระทรวง
พาณิชย 

ดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะห
ตามโครงการจางท่ี
ปรึกษาจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย 
(Data Center) 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดตั้งศูนยขอมูล
และเครือขาย 
(Data Center) 
แหงใหมของ
กระทรวงพาณิชย 
 

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

3 การพัฒนาการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณและเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ตของกระทรวง
พาณิชยแบบบูรณาการ 

สนับสนุนการเช่ือมโยง
เครือขายระหวางหนวย 
งานท้ังภายในและภาย 
นอกกระทรวงพาณชิย 

รองรับการเช่ือมโยง
ขอมูลไดอยางมี
เสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษาวิเคราะห
ปริมาณขอมูลและ
ประเมินความ
ตองการเช่ือมโยง
ขอมูล 

มีวงจรสื่อสญัญาณ
และบริการ
อินเทอรเน็ต 

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

4 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย (MOC 
Wifi Roaming) 

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย 
ไดอยางตอเน่ือง (MOC 
Wifi Roaming) 

บุคลากรของกระทรวง
พาณิชยและ
บุคคลภายนอกท่ีมา
ติดตอกับกระทรวง
พาณิชย(สนามบินนํ้า)
สามารถใชเครือขายไร
สายไดอยางตอเน่ือง 

1. ติดตั้งอุปกรณเพ่ือ
การเช่ือมตอ
สัญญาณระหวาง
จุดตางๆ 

2. กําหนดคาการ
ทํางานอุปกรณ
(Configuration 
setting) ท่ี
เก่ียวของ 

รอยละความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการระบบ
เครือขายและ
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย
เพ่ิมข้ึน 

     สป./คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามหนาท่ี

รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
เปาหมายท่ี 1 : บุคลากรกระทรวงพาณิชยทุกระดับสามารถใชระบบงานและขอมูลไดดวยทักษะความรูความเขาใจเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) 
เปาหมายท่ี 2 : บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรูความเขาใจและทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานดานวิชาชีพไอที 
กลยุทธ : กําหนดมาตรฐานความรูและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนงงาน

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
1 การกําหนดมาตรฐาน

ความรูและพัฒนา
ความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรกระทรวง 
พาณิชย 

1. จัดทําสมรรถนะ 
(Competency) 
ในการใชงาน หรือ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับกระทรวง 

2. จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  

3. ฝกอบรมหรือ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาของ
บุคลากร 

1. บรรจสุมรรถนะ
การใชงานและการ
พัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให
เปนองคประกอบใน
การพิจารณาความ 
กาวหนาในการทํางาน
(Career Path) 

2. วางแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล
อยางสม่ําเสมอ 

3. บุคลากรในแตละ
ตําแหนงมีสมรรถนะ
การใชงานหรือการ

1. จัดใหมีการประชุม
รวมระดับองคกร
ท้ังฝายบริหารและ
ปฏิบัติการ ในการ
จัดทําคํานิยามและ
ความคาดหวังใน
การใชงาน หรือ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมของแต
ละฝาย 

2. จัดใหมีการ
ฝกอบรมหลักสตูร
ท่ีสนับสนุนการ

1. ระดับความสําเร็จใน
การกําหนด
มาตรฐานความรูและ
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงพาณิชย 

2. รอยละของจํานวน
บุคลากรกระทรวง
พาณิชยท้ังหมดไดรับ
การฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

     สป./คต. คน. จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีดี
ข้ึน 

ปฏิบัติงานของแต
ละสายงาน 

2 ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที 
(Information 
Technology 
Professional 
Examination : ITPE) 

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความรูความ
เขาใจและทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพไอที 

1. สํารวจบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. สนับสนุนการไป
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน 

รอยละของจํานวน
บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 

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

3 การจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

จัดหาท่ีปรึกษาจดัทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

จัดจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

     สป./คต. คน. จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 
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5-38 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ  เป็นโครงการที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. 2559-2564 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทลั  
(Smart Ministry) 

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล - - 

พัฒนาระบบ Smart Card และ 
Digital Signature เพื่อรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการ

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- - สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. 

- 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิการ
พาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- พัฒนาคุณภาพและจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ สป./ คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
ในประเทศ 

- - 
การพัฒนาระบบการให้บริกาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Interoperability) แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 

ด้วย Enterprise Service Bus 
- 'สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลฯ - การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analysis) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การพาณิชย์ 

- - การเสนอขอรับรองมาตรฐานสากล สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
ขององค์กรในเชิงรุกและ 
มีธรรมาภิบาล 

- - การรณรงค์เพื่อใหเ้กิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างสังคมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

การพัฒนาเครือข่ายผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Social Network) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ของกระทรวงพาณิชย ์ -  -  -  สป. / คต.  คน. ทป. พค. สค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลให้ครอบคลมุการ
บรหิารจัดการ และการ
บริการของกระทรวง
พาณิชย์ 

- 
พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้
เครือข่ายไร้สายของกระทรวง
พาณิชย์ (MOC Wifi Roaming) 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  
และขยายขดีความสามารถการให้บริการ Private Cloud สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
รายย่อย - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) แหง่ใหม่ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนากําลงัคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคองค์กรดิจทิัล 

- - การกําหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ทดสอบทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

- - - - 
การจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 
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บทท่ี 6 
การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล 

 
6.1 การบริหารจัดการ 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการเรื่อง การแตงต้ังผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และสํานักงาน 
ก.พ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไว ดังนี้ 

 
1. การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรือกรม ใหหัวหนาสวนราชการ 

ตั้งและมอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือ  
รองหัวหนาสวนราชการ) ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ใหดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนราชการในระดับกระทรวง หรือ ระดับกรม 

2. รองหัวหนาสวนราชการผูไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทหนาท่ี
และความรับ ผิ ดชอบ ในการกํ า กับดู แลการดํ า เนิ น งานด าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ  
ดานการวางระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในสวนราชการ ระหวางสวนราชการ และการเชื่อมโยงขอมูล
กับระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และการดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร รวม
ตลอดถึงใหปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย 

 
• การจดัโครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  

 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง

พาณิชย เปนประธาน  รองปลัดกระทรวงพาณิชย (ดานบริหาร) ซ่ึงเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจํากระทรวงพาณิชย เปนรองประธาน  ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชยท่ีปลัดกระทรวงพาณิชย
มอบหมาย เปนรองประธาน  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสวนราชการ เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปนกรรมการและ
เลขานุการ ดังแสดงในรูปท่ี 6-1 
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รูปท่ี 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย 

 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 
(1) พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ 
(2) เสนอแนะแนวทางบรูณาการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกระทรวง 
(3) กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) เชิญเจาหนาท่ีผูเก่ียวของมาใหความเห็นและใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย ในฐานะผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (CIO) ยังมีบทบาทการบริหารติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ โดยมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติม คือ 
 

1. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
3. ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ 
4. แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย 
5. นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอรัฐมนตรี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 
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• การบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา ดังนี้ 
 

1.1 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา      ท่ีปรึกษา 
1.2 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมทรัพยสินทางปญญา  ประธาน 
1.3 ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง      กรรมการ 
1.4 ผูอํานวยการกองสิทธิบัตร       กรรมการ 
1.5 ผูอํานวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ      กรรมการ 
1.6 ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย      กรรมการ 
1.7 ผูอํานวยการสํานักเครื่องหมายการคา     กรรมการ 
1.8 ผูอํานวยการสํานักปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา   กรรมการ 
1.9 ผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์       กรรมการ 
1.10 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา   กรรมการ 
1.11 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา   กรรมการ 
1.12 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการและเลขานุการ 

 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

• บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยสินทางปญญา 

• กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

• ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

• แตงตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการตางๆ ตามความเหมาะสม 

• แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา 

• นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย 

• รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ของกระทรวงพาณิชย สูการปฏิบัติ 

 
6.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
 

กระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
ประกอบดวย 
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1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

 
2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและขอมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF    

อยางนอย 3 ระดบั ประกอบดวย 
 

2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ใน
การกําหนดนโยบาย เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ีจะดําเนินการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน และใชประโยชนขอมูลรวมกัน โดยท่ีแตละฝายอาจจําเปนตองจัดทํากฎระเบียบ
รองรับใหเหมาะสมตอไป 

2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูล เฉพาะขอมูลสวนท่ีจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
เทานั้น ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและระบบเครือขาย
ท่ีจําเปนของแตละฝาย 

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร ซ่ึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย 

 
3. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพ่ือให

เปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพ่ือการ
ใหบริการ (Front Office) ตามเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ มีหลักการ
สําคัญใหเลือกพิจารณา ประกอบดวย 
 
3.1 การเชื่อมโยงขอมูลขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพ่ือการใหบริการ 

(Front Office) มายังศูนยกลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆในสังกัดกระทรวงพาณิชย ยังคงจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวไวท่ีหนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูลมายัง
ศูนยกลาง เฉพาะขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดหรือท่ีไดตกลงรวมกันไวเทานั้น เพ่ือเอ้ือตอการ
สืบคนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก 

3.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการไวท่ีศูนยกลางการบูรณาการ 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะมีการนําสง
ขอมูลบางสวนเฉพาะท่ีตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ เปน
ตน เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะท่ีสามารถประมวลผลสรุปขอมูลไดอยาง
สะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกันในการนําสงขอมูลชุดท่ีมีการปรับปรุงลาสุด (Update) 
ตามคาบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
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6.3 การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลใหประสบความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย อาจพิจารณาในภาพรวม
การดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. การติดตามประเมินผล 

หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสรางการบริหาร
ขางตน จะทําหนาท่ีติดตามประเมินผลอยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย 

• การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 

• การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 

• การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 

2. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
หมายถึง คณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา (ตามโครงสรางการบริหารขางตน) เพ่ือสราง
กระบวนการการมีสวนรวม (Co-Creation) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในแผนงาน/โครงการ
ตางๆ ประกอบดวย 
 
2.1 ผูอํานวยการกอง/หนวยงานในกรมทรพัยสินทางปญญา (เจาของโครงการ) ประธานคณะทํางาน 
2.2 ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ          ท่ีปรึกษา 
2.3 เจาหนาท่ีกอง/หนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา (เจาของโครงการ) คณะทํางาน 
2.4 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ       คณะทํางานและเลขานุการ 
2.5 เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา           ผูชวยเลขานุการ 

   
หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย 

 
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ขอมูลดานการ
บริหารจดัการภายใน (Back Office) และขอมูลดานการใหบริการ (Front Office) เพ่ือความ
พรอมในการบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพ 

• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ท้ังภายในและภายนอก 

• แกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
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• นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอคณะกรรมการบริหารภายในกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

• รับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในกรมทรัพยสินทางปญญา 
สูการปฏิบัติ 

 
6.4 เกณฑการประเมินผล 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดัชนีชี้วัด “เพ่ิมคุณภาพขอมูลดวยการตรวจสอบความถูกตองและบูรณาการขอมูล

ภายในหนวยงาน” 
- จํานวนระบบงานท่ีมีการบูรณาการขอมูลรวมกัน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดัชนีชี้วัด “เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ พรอมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการภายในดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดัชนีชี้วัด “ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหเหมาะสมทันสมัย 

สอดคลองกับหลักเกณฑสากล” 
- จํานวนผูประกอบการหรือประชาชนท่ีทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
- ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดัชนีชี้วัด “สรางการมีสวนรวมกับผูประกอบการและประชาชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล” 

- มีระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดัชนีชี้วัด “เพ่ิมศักยภาพการใชงาน และการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากร” 

- มีสมรรถนะ (Competency) ดานการใชงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
- จํานวนนักวิเคราะหออกแบบ (System Analyst) ท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- จํานวนผูบริหารโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดัชนีชี้วัด “เพ่ิมประสิทธิภาพการใชโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล ใหสามารถใชประโยชน
ไดแบบทุกท่ี ทุกเวลา” 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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อภิธานศัพท (Glossary) 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขภายใน () ท่ีอยูดานหลังคําศัพท หมายถึง เลขบทหรือภาคผนวก 
 

Application (4) 
ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตสําหรับการประมวลผลขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย 
ตลอดจนอุปกรณพกพาท่ีนิยมใชในปจจุบัน 

Asia Pacific Network Information Centre (4) 
หนวยงานกลางประจําทวีปเอเชีย ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการรับสงขอมูลบนเครือขายสาธารณะอยางอินเทอรเน็ต ไมใหมีการซํ้ากัน 

Availability and Access (บทสรุปผูบริหาร) 
ขอมูลท่ีมีความพรอมใชงานและการเขาถึงไดอยางสะดวกงายดาย 

Back Office (4) 
ระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน ระบบแผนงานงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ 
ครุภัณฑ และบุคลากร เปนตน 

Big Data Analytics (4) 
การวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงอาจจัดเก็บในลักษณะของการมีรูปแบบและไมมีรูปแบบ
โครงสรางท่ีชัดเจน 

Bluetooth (4) 
ระบบการสื่อสารไรสาย โดยใชหลักการของคลื่นวิทยุระยะสั้น 

Career Path (5) 
ความกาวหนาในสายอาชีพหรือตําแหนงงานท่ีทํา 

Chief Information Officer (6) 
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (6) 

Cloud Computing (4) 
ระบบการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องแมขายและอุปกรณจํานวนมาก ซ่ึงสามารถท่ีจะขยายหรือลด
ขีดความสามารถในการประมวลผลไดอยางสะดวกในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

Comma-Separated Value (บทสรุปผูบริหาร) 
การจัดเก็บขอมูลตัวเลขและตัวอักษรในแบบธรรมดาท่ีผูใชสามารถอานไดทันที โดยท่ีขอมูลแตละ
รายการจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันไวใหเปนท่ีสังเกต 

Competency (2) 
สมรรถนะการทํางานท่ีมีการกําหนดระดับข้ัน เพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับการวัดผล 

Data Center (4) 
ศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล 

Data Cleansing (4) 
การสอบทานและการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองตรงกันระหวางระบบงานหรือฐานขอมูลตางๆ 

Data Pool (4) 
ศูนยกลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานหรือหนวยงานตางๆ โดยมีการกําหนด
มาตรฐานขอมูลรวม และไมจําเปนตองแกไขขอมูลของแตละฝาย 
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Digital Technology (1) 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซ่ึงประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม) และเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส  
(E-Service) การบริหารจัดการ (Management Information System, MIS) การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร (Executive Information System, EIS) บริการการเรียนรูผานระบบออนไลน  
(e-Learning) และขับเคลือ่นเศรษฐกิจการพาณิชย 

Enterprise Architecture (2) 
 สถาปตยกรรมองคกร ท่ีรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางในองคกรเขาไวดวยกัน กลยุทธทางธุรกิจ แผนผัง
องคกร กระบวนการทํางาน ความเสี่ยงในองคกร ขอมูลสนับสนุนการทํางาน ระบบซอฟตแวรตางๆ 
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานไอที และระบบความปลอดภัยภายในองคกร (2) 

Front Office (5) 
ระบบใหบริการสวนหนา เพ่ือการติดตอประสานกับผูใชบริการ 

Good Governance (4) 
การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 

Government Interoperability Framework (4) 
 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

Hardware (4) 
เครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถจับตองใชงานได 

ICT Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Interoperability (4) 
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีอาจมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกันได โดยไม
ตองดัดแปลงแกไขขอมูลเดิม 

Internet of Things (4) 
สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสือ่สารและเชื่อมตอกันไดผานรูปแบบการสื่อสารท้ัง
แบบใชสายและไรสาย 

IP Address (4) 
หมายเลขประจําเครื่อง เพ่ือใชประโยชนในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไดอยางถูกตอง 

Machine-Readable (บทสรุปผูบริหาร) 
 ขอมูลท่ีสามารถอานและนําไปใชประมวลผลไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร 

MOC e-Payment (5) 
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีรองรับการชําระเงินผานเคานเตอรบริการ บัตรเครดิต บัตร
เงินสด การโอนเงินผานธนาคาร หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ และสอดรับการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด 

MOC e-Service (5) 
ระบบใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย โดยบริการดังกลาวอาจจะเปนในลักษณะ
ของการใหขอมูล/สารสนเทศ มีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ และรองรับการดําเนินธุรกรรมผานระบบ
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เครือขายอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี ซ่ึงผูใชบริการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง (ปราศจาก
เจาหนาท่ี) 

MOC Single Form (5) 
 ระบบแบบฟอรมกลางเพ่ือการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ท่ีสามารถรองรับการทําธุรกรรมโดย
เชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการยื่นคําขอและ
สงเอกสารเพียงชุดเดียว และระบบสามารถท่ีจะสงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสม 
เนื่องจากมีขอมูล 2 สวนประกอบกันคือ 

• ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการ เชน เลขประจําตัว ชื่อ ท่ีอยู ฯลฯ 

• ขอมูลเฉพาะท่ีจําเปนตองใชในการทําธุรกรรมแตละประเภท (ตามท่ีหนวยงานกําหนด) 
National Data Pool (4) 

 ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเพ่ือการใชงานรวมกันท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป 

Network (4) 
 ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร 

Non-Commercial (บทสรุปผูบริหาร) 
 การดําเนินงานหรือธุรกรรมท่ีไมใชเชิงพาณิชยหรือไมหวังผลกําไร 

Non-Proprietary (บทสรุปผูบริหาร) 
 เปนสาธารณะไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ 

Open Data (4) 
 ขอมูลท่ีสามารถและมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายต่ํามาก 

Open Document Spreadsheet (บทสรุปผูบริหาร) 
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของตารางคํานวณ ท่ีสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมท่ีมีหรือไมมี
คาลิขสิทธิ์ได 

Open License (บทสรุปผูบริหาร) 
อนุญาตใหมีการใชงานไดเปนการท่ัวไป โดยไมเสียคาลิขสิทธิ์ 

Peopleware (4) 
บุคลากรผูทําหนาท่ีใชงานระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลตางๆ เพ่ือการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

Protocol (4) 
ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 

Re-use and Redistribution (บทสรุปผูบริหาร) 
ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได 

Security (4) 
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูล 

Share Data (4) 
การแบงปนขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก 

Smart Ministry (4) 
กระทรวงท่ีมีอัตลักษณในการใหบริการและบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ เปนท่ีนิยมยกยองของ
สาธารณชน 
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Social Analytic (5) 
การวิเคราะหขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือท่ีจะทราบกระแสความเคลื่อนไหว ผลกระทบ
หรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจริง 

Social Network (5)  
เครือขายสังคมท่ีเกิดจากรวมตัวหรือปฏิสัมพันธระหวางผูใชโปรแกรมตางๆ บนเครือขายสาธารณะ
อยางอินเทอรเน็ต 

Software (4) 
ชุดคําสั่งหรือระบบงานท่ีใชในการประมวลผลขอมูล เพ่ือแสดงผลลัพธรายงานตามท่ีกําหนดไว 

Sustainable (4) 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือความตอเนื่องและมุงสูเปาหมายความสําเร็จไดในท่ีสุด 
SWOT Analysis (2) 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการมุงสูเปาหมายความสําเร็จ 

Threat (2) 
ภัยคุกคามท่ีเกิดจากผูไมประสงคดี ในการบุกรุกโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดความเสียหาย 

Trade Intelligence (5) 
ชื่อระบบงานท่ีมีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานยุทธศาสตรการคา 

Universal Participation (บทสรุปผูบริหาร) 
ความสามารถท่ีจะใชขอมูลไดโดยไมมีขอจํากัดใด  ๆไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซํ้า และการเผยแพร  

Update (2) 
การปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยเปนปจจุบัน 

User (4) 
ผูใชระบบงานและฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารท่ีใชผลลัพธรายงานจากระบบสารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานท่ีกรอกขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ 

Web Services (4) 
โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานตางๆ ในระบบเครือขาย โดยมีลักษณะการเชื่อม
ประสานระหวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอรดวยกันเอง 
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