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Innovation distinguishes between a leader and a follower. 
Steve Jobs 

Mahidol University is determined to be a World Class University 



(๑) สนบัสนนุบรหิารจดัการนวตักรรม ทรพัยส์นิทางปญัญา รวมท ัง้ทรพัยากร
ตา่งๆ ใหเ้กดิประโยชนต์อ่มหาวทิยาลยั ชุมชน และประเทศ 
 
(๒) สง่เสรมิการคุม้ครอง ปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา ทรพัยากรชวีภาพ ภมู ิ
ปญัญาทอ้งถิน่ รวมท ัง้ทรพัยากรตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
(๓) สง่เสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการใชป้ระโยชนน์วตักรรม ทรพัยส์นิทางปญัญา 
รวมท ัง้ทรพัยากรตา่งๆ สูม่หาวทิยาลยัเพือ่นํามาสนบัสนนุการเตบิโตตามวสิยัทศัน์
ของมหาวทิยาลยั 
 
(๔) เอือ้อํานวยใหม้กีารเขา้ถงึและแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร
ชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
(๕) นําความตอ้งการในภาคอตุสาหกรรม สงัคม และประเทศกลบัมาสูก่ารพฒันา
นวตักรรม รวมท ัง้งานวจิยัในมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 
(๖) สง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันางานดา้นบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัและ
สว่นงาน 

วตัถปุระสงค ์
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Responsibilities: 
๑. IP sniffing 
๒. IP evaluation 
๓. IP registration 
๔. IP database 
๕. IP monitoring 

งานคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  
(IP Protection and Management Unit) 

University’s IP portfolio 



งานบรหิารจดัการทรพัยากรชวีภาพ 
(BioResource Management and BioLaw 
Unit) 

Responsibilities: 
1. Bioresource database 
2. Bioresource management 
3. Access and benefit sharing (ABS) 
4. BioLaw consultancy 
5. BioLaw research 

University’s BioAsset 

Legal compliance:  



Responsibilities: 
1. IP business consultancy 
2. IP valuation 
3. Appropriate form of IP utilization, e.g. 

licensing 
 

งานสง่เสรมิการใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิทางปญัญา
และพฒันาธุรกจิ (IP Utilization and Business 
Development Unit) 

Utilisation of University’s portfolio and Asset 
for: 

1.  monetary benefits 
2. Non monetary benefits 



งานบรกิารวชิาการ (Academic Service Unit)  

Responsibilities: 
 
1. Connecting between Mahidol University and other 

organizations (public and private sectors) for academic service 
2. Managing and monitoring academic service agreements 
3. Searching and utilizing any privileges and incentives (provided 

by the government) for the benefits of academic service 
4. Registering Mahidol University faculty members with the 

Ministry of Finance  
5. Facilitating all documents concerning academic service 
6. Academic service database 

Connect to industries and other organisations: 
Transfer of innovation, tech and knowledge 



งานคลนิกิเทคโนโลย ี
(Technology Clinic Unit) 

Responsibilities: 
S&T consultancy and understanding for 
communities  

Connect to communities: 
Transfer of innovation, tech and knowledge 



งาน MUBI 
Responsibilities:  
 
1. Business incubators from university’s IP and 
innovation, e.g. startup, spin-off or social enterprise 
2. UBI infrastructure, e.g. consultancy and trainings   
3. MUBI networking and social engagement 
4. MUBI database 
5. UBI funding, privileges and incentives 
6. UBI research 

Entrepreneurial development 



                                  since 1st April 2016 

Academic service  501 on 
going projects 

Academic service  20 projects 

1 A
pril 2016 

IP license 16 on going 
projects 

1 IP license “AlertZ” 

1 PCT patent application 

3 BioLaw consultancies 



Intellectual Property Management 

Holistic approach 

Multidisciplinary 

IP and 
other laws 

Science 
and other 

related 
disciplines 

Biz mng Social 
and other 
aspects 

สิทธิบัตรยีนความหอมของข้าว 

Risk mng 



IP Management 

• No “one size fit all” formula 
• IP management varies from discipline 

to discipline, from industry to industry 
• IP management is dynamic 
• Today IPM may be not good for 

tomorrow. 



Why IP management? 

Minimize risks Maximize benefit 

- Legal dispute 

- Reputation 

- Other attacks 

- Monetary 

- Non monetary 



Various forms of IP for various 
industries 

Patent, Petit patent, 
Design patent 

Trade secret 

Copyright 

Plants variety 
protection 

Geographical 
indications 

Trade mark 

Etc 



IP practices differ by industry 
Life science 
(biotechnology, 
pharmaceuticals) 

Electronics 
(computer, 
imaging, 
telecom) 

Consumer 
products and 
services 

Entertainment Academia 

Trade 
secret 

Biological 
material, 
formulation, 
collaborative 
agreements, 
business secret 

Circuits, source 
code, business 
secret 

Market plan, 
internal 
systems, 
recipes, 
business secret 

Limited, except 
works in 
progress and 
business secret 

Very limited 

Patent Many, on basic 
and specific 
products 

Very many, on 
methods and 
hardware, 
some on 
software 

Moderate, 
design patent 

Few, 
underlying 
hardware 

Moderate, 
basic research, 
early stage 
inventions 

Copyright Databases, 
bioinformatics, 
publication 

Software 
products 
licensed to 
user, 
instruction 
manuals 

Packaging, 
ads, design 
features 

Heavy use for 
content 

Generally left 
to faculty 

Trademark Few strong 
marks 

Many marks Heavy, 
strongly 
advertised 
marks, slogan 

Characters and 
show 

Names of 
university, 
researchers 

Michael A. Gollin, Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World, 2008 



Patent life cycle: stakeholders 
การสรา้งสรรค ์
• นกัประดษิฐ ์
• องคก์รประดษิฐ ์
• องคก์รใหท้นุ 

การคุม้ครอง 
• นกัประดษิฐ ์
• กรมทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 
• ตวัแทนสทิธบิตัร 

การใชป้ระโยชน ์
• เจา้ของสทิธ ิ
• อตุสาหกรรม 
• แหลง่เงนิทนุ 

การบังคบัใช้สิทธิและการระงับข้อพพิาท 

• เจ้าของสิทธิ     - ทนายความ 

• ตาํรวจ          - ศุลกากร 

• อยัการ          - กรมทรัพย์สินฯ 

• ศาล 

ละเมดิ 

เพกิถอน 



IPM tools and activities 
ชว่งสรา้งสรรค ์- เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีด่ ี

• Patent mapping 

• IP clearance 

• IP agreements 

• Confidentiality 

• Lab notebook 

ชว่งคุม้ครอง - เพือ่ใหไ้ด้
ผลงานทีด่แีละเหมาะสม 
• Invention disclosure form 

• IP audit 

• Registration doc. 
 

ชว่งใชป้ระโยชน ์- เพือ่ใชป้ระโยชนส์งูสดุ 

• IP portfolio 

• Utilization decision tools 

• IP valuation 

• Licensing practices 

ชว่งเฝ้าระวงัและรกัษาสทิธ ิ- เพือ่รกัษา
ผลประโยชนใ์หน้านทีส่ดุ 
• IP maintenance 

• IP enforcement (ADS v. Lawsuit) 

 



การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ 

การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ทรัพย์สินทางปัญญา 

สร้างสรรค์ ปกป้อง 

1 2 3 4 

ownership 

รูปแบบ 

เงื่อนไข 

ผลประโยชน์ 

รูปแบบ รูปแบบ 

cost cost income cost 

IP lawyer IP lawyer IP lawyer Biz expert 



IPM tool 1  
for creation 



Product clearance 
towards freedom to operate (FTO) 



Checking idea 

• How do you develop this idea? 
• Are you sure whether it is a new idea? 
• If you idea happens to be patented by others, 

what next? 
• Checking your idea against patent is vital 

nowadays 



Interesting case study 

• Example of Golden Rice;  15 TP (technical 
property) and 70 patents (with 31 assignees). 

• Source:  Kowalski and Kryder, 2002. 
 

Product (IP) Clearance Towards Freedom to Operate 



Prooduct Clearance by whom? 
List techniques, material Researchers 

Patent search Researchers 

Understand patent (claims) Researchers + Patent 
lawyer 

IP Clearance towards freedom to 
operate 

Patent lawyer + 
Researchers 



Patent websites for patent 
search 

US ... www.uspto.gov 
Thailand ... www.ipthailand.org 
Europe ... www.european-patent-office.org 

Australia ... www.ipaustralia.gov.au 

Japan ... www.jpo.go.jp 



Popular website 

US Patent 

www.uspto.gov 





 



 

ACLM/neem  

เลือก keyword ที่เหมาะสม 



ตวัอยา่ง
ตารางแสดง
รายการวสัด ุ

อปุกรณ ์
สารเคม ี

กระบวนการ 
เทคนคิ  ที่

ใชใ้น
งานวจิยัและ

พฒันา  

Name Detail 

1 Gene isolation 

1.1 Carica papaya L. Thai varieties: Khakdum and Khaknual 

1.2 PRSV-P  Type P infected leaves from Chiangmai 
Isolate 

1.3 RT-PCR Method used for isolate CP cDNA 

1.4 pGEM Cloning vector from Promega 

1.5 E. coli  Life Technology 

2 p2xCMCP Plasmid construction 

2.1 p2K7 Cloning vector 

2.2 CaMV35S promoter CaMV35S CP- driven (promoter) 

2.3 CP Translatable CP from Chiangmai isolate 

2.4 Nos terminator Undetectable source 

2.5 CaMV35S promoter CaMV35S NPTII- driven 

2.6 NPTII Neomycin phosphotransferase II  
Selectable marker 

2.7 35S terminator Undetectable source 



ตวัอยา่งขอ้มลูจากการตรวจสอบสทิธบิตัรโดยนํา
ขอ้มลูจากตารางที ่1 ไปตรวจสอบสทิธบิตัรจาก
ฐานขอ้มลูสทิธบิตัรของ USPTO  

Patent  
number 

 
Title 

 
Inventors 

 
Assignee 

Filing 
Date 

AU2901595 Papaya ringspot virus coat 
protein gene 

McMaster et 
al 

Asgrow Seed Co./ 
Cornell Research 
Foundation/ 
McMaster et al 

7 Jun 95 

AU3970489 Potyvirus coat protein 
genes and plants 
transformed therewith 

Hostis et al Up John Co. 
Cornell Research Foundation 

20 Jul 89 

AU2374388 Apparatus for delivering 
substances into cells and 
tissues in a non-lethal 
manner 

Sanford et al Biolistics Inc. 30Sept 88 

AU621561 Biolistic apparatus for 
delivering substances into 
cells and tissues in a non-
lethal manner 

Wolf et al Biolistics Inc. 14 Oct 88 

AU7878891 Method and apparatus for 
introducing biological 
substances into living cells 

Bruner et al Du Pont 29 May 90 



การ
ตรวจสอบ
ประเด็น
กฎหมาย
อืน่ ๆ ที่

เก ีย่วขอ้ง  

Name Source Type of license 
agreement  

1 Gene isolation 

1.1 Carica papaya L.  Locally available 

1.2 PRSV-P Isolated from 
infected leaves 

1.4 pGEM Promega Commercial license 

1.5 E. coli Life Technology Commercial license 

2 p2xCMCP 

2.1 p2K7 QUT 

2.2 CaMV35S promoter  
(CP-driven) 

Monsanto Commercial license 

2.4 Nos terminator Undetectable  Commercial license 

2.5 CaMV35S promoter  
(NPTII-driven) 

Monsanto  Commercial license 

2.6 NPTII Monsanto  Commercial license 



แนวทางการวเิคราะหแ์ละการจดัการกบั
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ทรพัยส์นิทาง
ปญัญา 

หวัขอ้หลกัในการ
วเิคราะห ์

แนวทางการจดัการ 

สทิธบิตัร 1.วนัหมดอาย ุ
2.ขอ้ถอืสทิธ ิ
3.ประเทศทีคุ่ม้ครอง 

1.หลกีเลีย่งการใชว้สัดหุรอืเทคนคิทีม่กีาร
จดสทิธบิตัรแลว้ 
2.กรณีทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดค้วรเจรจาขอ
อนุญาตใชส้ทิธ ิ

สญัญา  และ 
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ 

1.อายสุญัญา 
2.ขอ้ตกลง 
3.ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

1.ปฏบิตัภิายใตเ้งือ่นไขในขอ้ตกลง 
2.กรณีทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดค้วรเจรจาขอ
อนุญาตใชเ้พือ่การคา้ 



Study relevant patent information 

• Make sure that you will not repeat any patent 
(or your invention is similar to any patent 

• If you find some patent 
– Too many patents – stop and change your plan 

– Not too many patents - C and D 



How to understand patent? 

Understand patent claims 

Claim interpretation 



การละเมดิสทิธบิตัร (patent infringement) 

เร ือ่งละเมดิสทิธบิตัรมรีากฐานความคดิมาจากการละเมดิใน
ทรพัย ์โดยสิง่แรกทีต่อ้งพจิารณาคอื ขอบเขตของสทิธบิตัร
น ัน้ซึง่ระบไุวใ้นขอ้ถอืสทิธหิรอื Claim ดงัน ัน้การตคีวามขอ้ถอื
สทิธ ิ(Claim interpretation) จงึเป็นเรือ่งสําคญัในคดลีะเมดิ
สทิธบิตัร ในการตดัสนิวา่การละเมดิเกดิขึน้หรอืไมต่อ้งมกีาร
ตคีวามขอ้ถอืสทิธซิึง่เปรยีบเสมอืนร ัว้ลอ้มรอบสทิธใินสทิธบิตัร 
การตคีวามขอ้ถอืสทิธติอ้งกระทาํไปพรอ้มกบัการดู
รายละเอยีดการประดษิฐด์ว้ย 

ม. 36 

กจิกรรมบางกจิกรรม 

สิง่ทีคุ่ม้ครอง - ขอ้ถอืสทิธ ิ

การอนุญาต (authorization) 



การตคีวามขอ้ถอืสทิธมิ ี2 วธิหีลกัคอื 

1. การตคีวามตามตวัอกัษร (Textual or Literal 
interpretation) โดยศาลจะตคีวามตามตวัอกัษรที่
เขยีนไวใ้นขอ้ถอืสทิธ ิเชน่ ขอ้ถอืสทิธเิขยีนวา่ 90 
องศา ศาลก็จะตคีวามวา่ 89 หรอื 91 องศา ไมถ่อืวา่
เป็น 90 องศา 
2. การตคีวามตามวตัถปุระสงคห์รอืจดุมุง่หมายของ
การประดษิฐข์องการประดษิฐ ์(Purposive 
Approach to Construction) โดยศาลจะพจิารณา
วา่สิง่ทีก่าํหนดในขอ้ถอืสทิธ ิและสิง่ทีม่อียูใ่นสิง่
ละเมดิถงึจะแตกตา่งกนัแตถ่า้ทําหนา้ทีเ่หมอืนกนัก็
ถอืวา่เป็นสิง่เดยีวกนั  



 ซึง่หลกันีไ้ดถ้กูวางไวโ้ดย Lord Diplock ในคด ีCatnic 
Components v. Hill & Smith [1982] RPC 183 (HL)     แลว้
หลกัการของ Lord Diplock ไดถ้กูขยายอกีในคด ีImprover  
Corp v. Remington [1990] FSR 181 หรอืทีเ่รยีกกนั
โดยท ัว่ไปวา่ Epilady case ซึง่ไดว้างหลกัไวว้า่ 
 ขอ้ทีแ่ตกตา่งระหวา่งผลติภณัฑ ์2 ชิน้ (variant) มผีลตอ่
การทาํงานของการประดษิฐห์รอืไม ่ถา้ม ีไมเ่ป็นการละเมดิ  ถา้
ไมใ่หพ้จิารณาขอ้ตอ่ไป 
 โดยการทีข่อ้แตกตา่งไมท่าํใหเ้กดิผลตอ่การทาํงานการ
ประดษิฐท์ ีเ่ปลีย่นไปน ัน้ เป็นทีป่ระจกัษโ์ดยงา่ยแกผู่ม้คีวาม
ชํานาญในระดบัสามญัในวนัทีป่ระกาศสทิธบิตัร ถา้ไมแ่สดงวา่ไม่
เป็นการละเมดิ ถา้ใชใ้หพ้จิารณาขอ้ตอ่ไป 
 ผูม้คีวามชํานาญในระดบัสามญัเขา้ใจจากภาษาทีใ่ชใ้นขอ้
ถอืสทิธหิรอืไมว่า่ผูท้รงสทิธบิตัรต ัง้ใจทีจ่ะใหส้ทิธบิตัรของเขา
ครอบคลมุเฉพาะสิง่ทีเ่ขาเขยีนไวห้รอืเปลา่ ถา้ใช ่แสดงวา่ไม่
ละเมดิ 



lintel 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.straight-line.biz/Images/lintel.gif&imgrefurl=http://www.straight-line.biz/Structural%20Consultancy.htm&h=299&w=384&sz=55&hl=th&start=1&um=1&tbnid=ZtwwmmBYv7CIrM:&tbnh=96&tbnw=123&prev=/images?q=lintel&um=1&hl=th&sa=G


Claim interpretation 

 มาตรา 36 ทว ิสทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตาม
มาตรา 36 ในการประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรมขีอบเขตดงัระบุ
ในขอ้ถอืสทิธ ิในการวนิจิฉยัขอบเขตของการประดษิฐต์าม
ขอ้ถอืสทิธใิหพ้จิารณาลกัษณะของการประดษิฐท์ ีร่ะบใุน
รายละเอยีดการประดษิฐแ์ละรปูเขยีนประกอบดว้ย 
 ขอบเขตของการประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัความคุม้ครองยอ่ม
คลมุถงึลกัษณะของการประดษิฐท์ ีแ่มจ้ะมไิดร้ะบใุนขอ้ถอื
สทิธโิดยเฉพาะเจาะจงแตเ่ป็นสิง่ทีม่คีณุสมบตั ิประโยชนใ์ช้
สอย และทาํใหเ้กดิผลทาํนองเดยีวกบัลกัษณะของการ
ประดษิฐท์ ีร่ะบไุวใ้นขอ้ถอืสทิธติามความเห็นของบคุคลทีม่ ี
ความชํานาญในระดบัสามญัในศลิปะหรอืวทิยาการที่
เก ีย่วขอ้งกบัการประดษิฐน์ ัน้ 



IPM tool 2  
for creation: 

IP Agreements 



สญัญาเพือ่การสรา้งสรรค์
ทรพัยส์นิทางปญัญา  

• สญัญาการวา่จา้งงาน (employment 
agreement)  

• สญัญารบัจา้งทํางานวจิยั (Contract 
research agreement) - บรกิารวชิาการ 

• สญัญาใหท้นุสนบัสนนุงานวจิยั (Funded 
research agreement)  

• สญัญารว่มวจิยั (Collaborative research 
agreement)  



IP issues 

• ความเป็นเจา้ของในผลงานหรอืในทรพัยส์นิ
ทางปญัญา 

• การใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิทางปญัญา  
• การเก็บรกัษาความลบั  
• การตพีมิพแ์ละการเผยแพรสู่ส่าธารณะ  



สัญญาการว่าจ้างงาน หน้าทีข่องลูกจ้าง 

• หนา้ทีใ่หค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีใ่นการใหข้อ้มลูหรอื
ดาํเนนิการใดๆเพือ่การขอรบัความคุม้ครองในทรพัยส์นิทาง
ปญัญาในผลงานทีพ่นกังานสรา้งสรรคข์ ึน้ภายใตส้ญัญาการ
วา่จา้งงาน   

• การทาํสญัญาโอนสทิธคิวามเป็นเจา้ของในทรพัยส์นิทาง
ปญัญาใหก้บัหนว่ยงานเมือ่หนว่ยงานรอ้งขอ 

• หนา้ทีเ่ก็บรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัขององคก์ร 
• การหา้มนําขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ทรพัยากรของผูอ้ ืน่ทีไ่ดม้า

โดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายมาใชใ้นการทาํงานในองคก์ร 
• หนา้ทีส่ง่มอบรายงาน ผลงาน หรอืขอ้มลูท ัง้หมด ใหก้บัองคก์ร

หลงัจากการพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
• ขอ้จาํกดัในการนําผลงานขององคก์รไปใชป้ระโยชนห์ลงัจาก

การพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอืน่ๆ ทีอ่งคก์รกาํหนด 



สญัญาทีล่กัษณะคลา้ยสญัญาการวา่จา้งงาน 

• สญัญาการทาํงานวจิยัโครงการหลงั
ปรญิญาเอก  

• สญัญาการทาํงานของนกัวจิยัแลกเปลีย่น  
• สญัญาสําหรบันกัศกึษาหรอืผูเ้ขา้มาฝึกงาน  



สญัญารบัจา้งทาํงานวจิยั  
• สิทธิความเป็นเจ้าของภายใต้สญัญาลกัษณะนี้มกัจะ

กําหนดให้ผลงานที่เกดิขึ้น หรือสิทธิในทรพัยส์ ินทาง
ปญัญาในผลงานทีท่าํข ึน้น ัน้เป็นของผูว้า่จา้ง  

• ผูร้บัจา้งไมส่ามารถอา้งสทิธ ิหรอืแสดงความเป็นเจา้ของ
ในผลงานทีไ่ดร้บัการวา่จา้งน ัน้ 

• ผูร้บัจา้งไมส่ามารถนําผลงานทีเ่กดิขึน้ไปใชป้ระโยชน ์ 
• ผูร้บัจา้งจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มูลในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั

จา้งใหบ้คุคลทีส่าม 
• ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสยีคา่ปรบัในกรณีทีไ่มส่ามารถสง่มอบงาน

ตามทีส่ญัญากาํหนดไว ้
• Background IP v. Foreground IP  



สญัญาใหท้นุสนบัสนนุงานวจิยั 
หลากหลายรปูแบบการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา  

• ฝ่ายทีเ่ป็นผูร้บัทนุสนบัสนนุการทาํงานวจิยัเป็นเจา้ของ
ผลงานทีไ่ดจ้ากการทาํงานวจิยั แตถ่า้มกีารดาํเนนิการ
ขอรบัความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในผลงานวจิยั 
ผูใ้หท้นุวจิยัและผูด้าํเนนิงานวจิยัเป็นเจา้ของสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปญัญาน ัน้รว่มกนั 

• ฝ่ายทีเ่ป็นผูร้บัทนุสนบัสนนุการทาํงานวจิยัเป็นเจา้ของ
ผลงาน และ เจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญารว่มกบั
ฝ่ายทีเ่ป็นผูใ้หท้นุสนบัสนนุการทาํงานวจิยั 

• ฝ่ายทีเ่ป็นผูร้บัทนุสนบัสนนุการทาํงานวจิยัเป็นเจา้ของ
ผลงานและเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาแตเ่พยีงผู ้
เดยีว  



สญัญารว่มวจิยั: รปูแบบ  
• เป็นความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน ซึง่อาจเป็นหนว่ยงาน

สองหนว่ยงาน หรอืต ัง้แตส่องหนว่ยงานขึน้ไป 
• คูส่ญัญาตกลงทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงาน หรอืทาํการวจิยัและ

พฒันารว่มกนั โดยมกีารแบง่ภาระหนา้ทีร่วมถงึความ
รบัผดิชอบของแตล่ะฝ่าย 

• คูส่ญัญามกีารแลกเปลีย่น หรอื ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัใน
รปูแบบตา่งๆ แลว้แตต่กลงกนั ซึง่การสนบัสนนุหรอืให้
ความชว่ยเหลอืน ัน้อาจเกดิขึน้ไดใ้นรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ 
เชน่ เงนิสนบัสนนุ นกัวจิยั ขอ้มลู เครือ่งมอื วสัดชุวีภาพ 
สถานที ่หรอื เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

• การบรหิารจดัการผลงานทีเ่กดิขึน้จากความรว่มมอืเป็นไป
ตามทีคู่ส่ญัญาตกลงกนั 



การใชป้ระโยชนผ์ลงานจากสญัญารว่มวจิยั 

• ใหม้กีารนําผลงานไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งอสิระ 
• ใหม้กีารนําผลงานไปใชป้ระโยชนแ์บบไมม่วีตัถปุระสงค์

เชงิพาณิชยเ์ทา่น ัน้ ในกรณีทีต่อ้งการนําไปใชป้ระโยชน์
เชงิพาณิชยฝ่์ายทีจ่ะแสวงหาผลประโยชนน์ ัน้ตอ้งทาํ
สญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ทิธกิบัคูฝ่่ายสญัญาอกีฝ่าย  

• ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดนําผลงานไปใชป้ระโยชนไ์ดแ้ตต่อ้งแจง้
ตอ่ หรอื ไดร้บัอนญุาตจากผูร้ว่มสญัญาฝ่ายอืน่ๆ 

• สามารถนําผลงานไปใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยการอนญุาตให้
ใชส้ทิธภิายใตเ้ง ือ่นไขทีก่าํหนด 

• ใหต้า่งฝ่ายตา่งทาํการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธซิึง่ผลงานทีต่น
เป็นเจา้ของ 

• Background IP v. Foreground IP 



การบริหารโครงการร่วมวจิยั 

Joint steering committee 



IPM tool 3  
for creation: 

Confidentiality 



มาตรการเก็บรกัษาความลบั  
• การรกัษาความปลอดภยั เชน่ ใสก่ญุแจล็อกหอ้ง มยีามเฝ้า

ประตเูขา้-ออก 
• การรกัษาความลบัของเอกสาร เชน่ ประทบัตรา “ลบั”  การใส่

รหสัผา่น การเก็บเอกสารลบัภายใตร้ะบบรกัษาความปลอดภยั 
• สญัญาจา้งพนกังาน เชน่ ระบใุนสญัญาจา้งงานมใิหล้กูจา้ง

หรอืพนกังานนําขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัขององคก์รไปเปิดเผยตอ่
บคุคลภายนอก ระบใุนสญัญาจา้งงานหา้มมใิหพ้นกังานหรอื
ลกูจา้งประกอบกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัองคก์รภายหลงั
การสิน้สดุเป็นพนกังานแลว้ 

• ใหบ้คุคลภายนอกลงนามในสญัญาไมเ่ปิดเผยความลบั (non-
disclosure agreement หรอื confidentiality agreement) 
ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัวจิยัรว่มวจิยักบั
บคุคลภายนอก หรอืในกรณีทีนํ่าผลงานวจิยัออกแสดง หรอื
สาธติ (demonstrate) ตอ่บคุคลภายนอก เชน่ ผูส้นใจเป็น
ผูร้บัอนญุาตใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (potential 
licensees) 



สญัญารกัษาความลบั 
• คาํจาํกดัความ (definition) ขอ้มลูทีต่อ้งการใหคู้ส่ญัญารกัษาใหเ้ป็น

ความลบั จะตอ้งมคีาํจาํกดัความทีช่ดัเจน และถอืเป็นองคป์ระกอบที่
สาํคญัทีส่ดุของสญัญา โดยสญัญาจะตอ้งระบวุา่ขอบเขตของสิง่ที่
ตอ้งการใหอ้กีฝ่ายหนึง่รกัษาใหเ้ป็นความลบัน ัน้ครอบคลมุอะไรบา้ง  

• วตัถปุระสงค ์ (purpose) การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ควรจาํกดั
เพยีงเพือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่น ัน้ และควรระบไุวใ้น
สญัญาใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์ด และ
ดงัน ัน้ผูร้บัขอ้มลู จะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 
นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 

• หนา้ทีใ่นการรกัษาความลบั  โดยปกตขิอ้สญัญาจะกาํหนดหนา้ทีข่อง
อกีฝ่ายหนึง่วา่จะตอ้งรกัษาความลบัในระดบัใด เชน่ ปฏบิตัอิยา่งดทีีส่ดุ 
(best effort) ในการรกัษาความลบั หรอืจาํกดัจาํนวนพนกังานเทา่ที่
จาํเป็น ทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลู (need to know basis) หรอื อาจรกัษา
ความลบัในระดบัเดยีวกบัทีผู่เ้ปิดเผยขอ้มลูปฏบิตั ิในการรกัษา
ความลบัของตนเอง เป็นตน้ 



สญัญารกัษาความลบั 
• ขอ้มลูทีไ่มถ่อืวา่เป็นความลบั  สญัญาจะตอ้งระบดุว้ยวา่สิง่

ทีจ่ะถอืวา่เป็นความลบัน ัน้ มขีอ้จาํกดัอะไรบา้ง เชน่ หาก
เป็นขอ้มลูทีผู่ร้บัเคยรูอ้ยูแ่ลว้ไมว่า่จากทางผูใ้หข้อ้มลู หรอื
จากบคุคลทีส่าม หรอื เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน
แลว้ หรอืเป็นสิง่ทีพ่ฒันาขึน้โดยอสิระ จะไมถ่อืวา่เป็น
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอกีตอ่ไป 

• อายขุองสญัญา ชว่งเวลาทีร่ะบไุวใ้นสญัญา ควรยาว
เพยีงพอตอ่การปกป้องผลประโยชนข์องผูเ้ปิดเผยขอ้มลู 
แตไ่มค่วรนานเกนิไปจนกลายเป็นภาระแกผู่ร้บัขอ้มลู โดย
ปกต ิอายขุองสญัญามกัระบไุว ้ต ัง้แต ่1-5 ปี เป็นตน้ 

• ประเด็นอืน่ๆ ทีอ่าจระบไุวใ้นสญัญา เชน่ การสง่คนืเอกสาร 
หรอืวตัถ ุภายหลงัการใชข้อ้มลูน ัน้ตามสญัญา, คาํรบัรอง
วา่ผูใ้หข้อ้มลู เป็นเจา้ของขอ้มลูจรงิ, ผลของการละเมดิ
ขอ้ตกลงทีร่ะบใุนสญัญา, การชดใชค้า่เสยีหาย หรอื 
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เป็นตน้  



IPM tool 4  
for creation: 

Confidentiality 



IP Management during 
your research 

Here you are only the main actor 



Working with information 

Information can be one of the most 
important assets 

1. You must know how to collect and keep it; and also 

2. You must know how and whom you can disclose 



How to keep your 
information 

For 

1. Being trade secret 

2. Being information for patent 
filing 



Trade secret 

• Patents are not always the best 
protection. 

• The information must be secret  
• It must have commercial value because 

it is a secret.  
• It must have been subject to 

reasonable steps by the rightful holder 
of the information to keep it secret 
(e.g., through confidentiality 
agreements). 



For patent application 

Lab notebook is vital 



LAB NOTEBOOK 

• Hardbound book 

• Number all pages:  NO remove or 
add 

•  Ink:  NO pencil 

• Cross out:  NO liquid paper  



LAB NOTEBOOK 

• Daily record of  EVERY 
experiment  planed and done 

• Result and note  

• Cross out blank section  

•Date  &  Sign  



Example 

No liquid 
paper 

Sign + date 



Example 

Comment 

Cross out 

Sign + date 



Example 



Disclose information 

To 

1. Your superior 

2. Your colleagues 

3. Someone else 

4. Publisher 



Passing information to 
your boss 

Many organizations have disclosure policy and form 



Passing your secret to 
others before filing patent 

How can you trust them? 

They may use it for their own benefits without asking you. 


	Mahidol University
	(๑) สนับสนุนบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ��(๒) ส่งเสริมการคุ้มครอง ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง��(๓) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ สู่มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาสนับสนุนการเติบโตตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย��(๔) เอื้ออำนวยให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง��(๕) นำความต้องการในภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศกลับมาสู่การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด��(๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
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