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มองหาปญัหาขา้งนอก

เกดิค าถาม
“แลว้เราจะสรา้ง value อะไรไดบ้า้ง”

งานศกึษาวจิยั ซึง่มหีลายระดบั TRL และ 
Interdisciplinary

น าไปใชจ้รงิ

เกดิ impact





จ านวนทรพัยส์นิทางปญัญา

จ านวนทรพัยส์นิทางปญัญาที่
ถกูน าไปใชป้ระโยชน ์license

จ านวนธุรกจิใหม ่New Venture

นกัศกึษาทีเ่วลาไปท างาน
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้ ี่
สามารถแกไ้ขปญัหาได้



Entrepreneurial 
Development in 

Mahidol University



มหาวทิยาลยัก าลงัสรา้ง Ecosystem และ
ระบบตา่งๆ เพือ่สนบัสนุนการเป็น 

Entrepreneurial University เชน่ co 
working space, fab lab

“Asking for help” kills the spirit of 
entrepreneurship



การปรบัปรงุสถานที ่InnoTech

~250 m2
• 34 staff
• Co-working 

space
• Patent search
• Patent 

drafting
• Document 

area



Entrepreneurial Center



Innovation: บคุลากร INNOTECH ให ้
ความส าคัญและตดิตามเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ของมหาวทิยาลัยมหดิลและภายนอก “เราตอ้งเป็น 
Innovation Sniffer”

Creativity: บคุลากร INNOTECH ตอ้งมคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์เพือ่พัฒนาการบรกิารของ INNOTECH
ใหเ้ป็นทีพ่อใจและประทับใจของลกูคา้ อนัไดแ้ก ่
บคุลากรมหาวทิยาลัยมหดิลและบคุคลภายนอก 
“เราตอ้งเป็น Creative INNOTECH”

Accountability: บคุลากร INNOTECH ตอ้ง
ท างานอยา่งโปรง่ใส และรับผดิชอบแบบ “กดัไม่
ปลอ่ย”

Networking: บคุลากร INNOTECH ตอ้งท างาน
รว่มกบัพันธมติรทัง้ภายในมหาวทิยาลัยและ
ภายนอก โดยมแีนวคดิวา่ “รว่มกนัท า รว่มกนัดัง” 
หรอื “Together, Everyone Win”
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Entrepreneurial 
University 
Workshop, 
Sep 2016



Coaching 
“Pitching 
Technique”



Business Canvas Training for Students



TECHINNOVATION, Singapore, Sep 2016



การเขา้รว่มงาน 10th Asia 
Financial Forum

16 -17 มกราคม 2560

Hong Kong



วตัถปุระสงค์
เพือ่หาพนัธมติรในการลงทนุโครงการนวตักรรม

Thai Mission
1. กระทรวงการคลงั น าโดย

ผูช้ว่ยรฐัมนตรฯี (นาย
เกยีรตชิยั โสภาเสถยีร
พงศ)์ และคณะ

2. คณะมหาวทิยาลยัมหดิล 
น าโดย ศ.ดร. ศนัสนยี ์
ไชยโรจน ์และคณะ

3. ภาคเอกชน ท ัง้ภาคลงทนุ
และนกัธุรกจิ



ทมีมหาวทิยาลยัมหดิล



Activities in the Forum

• Talks

• Dealflow (Business 
Matching)

• Workshops

• Exhibition

• Live Broadcasting



Forum Highlights:
• Tech and 

Innovation
• Global Growth 

and Investment 
Outlook

• ASEAN Prospect
• Green Finance
• Etc.

Theme:
Asia: Driving 
Change, 
Innovation and 
Connectivity



Plenary Session: 
Asia: Driving Change, 
Innovation and 
Connectivity

Mahidol University is 
the only organization 
that Vice Minister for 
Finance mentioned in 
his speech as one of 
vital driving force in 
BioEconomy
development in 
Thailand.



Briefing amongst Thai, Chinese Delegates and HKTDC 
Representative



Dealflow where 
project owners met 
potential investors or 
brokers.

Mahidol Univerity’s
Projects:
• E nose (Fac of 

Science)
• Dengue (Fac of 

TropMed)



Our Gains

• Mahidol University’s visibility in an 
international financial forum

• Researchers’ exposures to investment 
opportunities



Mahidol Innovation Network



Innovation: บคุลากร INNOTECH ให ้
ความส าคัญและตดิตามเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ของมหาวทิยาลัยมหดิลและภายนอก “เราตอ้งเป็น 
Innovation Sniffer”

Creativity: บคุลากร INNOTECH ตอ้งมคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์เพือ่พัฒนาการบรกิารของ INNOTECH
ใหเ้ป็นทีพ่อใจและประทับใจของลกูคา้ อนัไดแ้ก ่
บคุลากรมหาวทิยาลัยมหดิลและบคุคลภายนอก 
“เราตอ้งเป็น Creative INNOTECH”

Accountability: บคุลากร INNOTECH ตอ้ง
ท างานอยา่งโปรง่ใส และรับผดิชอบแบบ “กดัไม่
ปลอ่ย”

Networking: บคุลากร INNOTECH ตอ้งท างาน
รว่มกบัพันธมติรทัง้ภายในมหาวทิยาลัยและ
ภายนอก โดยมแีนวคดิวา่ “รว่มกนัท า รว่มกนัดัง” 
หรอื “Together, Everyone Win”



INNOTECH is an important channel in the 
knowledge flow model

Source: 
Kevin Cullen, Ph.D. RTTP
UNSW, Australia
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INNOTECH’s Main Activities (traditional) 
Research/ 
Innovation

Intellectual 
Property

Economic/ 
Social Impacts

Invention disclosure Patent applications Patent grants

Licensing negotiation Licensing agreement New Venture

Licenses
Startups/

New Ventures



3 Main Strategies of INNOTECH 2016-2019

II. Comprehensive 
Entrepreneurial 

Development

I. Excellence in 
Technology & 

Innovation 
Management

2018-2019 ขยายบา้น-ขยายเรอืน

2016-2017 สรา้งบา้น-สรา้งเรอืน

III. University Wide 

Collaboration and 

Active Government & 

Industry Partnership

INNOTECH is determined to be a 
leading agency in technology and 

innovation management within 2019

Our Purpose

1. สรรหาและพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ความรูค้วามสามารถ สมรรถนะ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม

2. พัฒนาระบบการใหบ้รกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

3. สรา้งความตระหนักดา้น 
Technology and Innovation 
Management

1. ใหบ้รกิารบม่เพาะธรุกจิ 
(incubator/accelerator) บรกิาร 
coaching/mentoring

2. การจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอาท ิ
idea generation, idea 
competition, inspiration talk, 
boot camp, hackathon

3. พัฒนาพืน้ที ่co-working space, 
makerspace 

1. พัฒนา Mahidol Innovation 
Manager Network ใหม้คีวาม
เขม้แข็ง

2. จัดท า Technology and 
Innovation Portfolio ของ
มหาวทิยาลยั 

3. จัดกจิกรรม Technology and 
Innovation Matching events



Our Team



Mahidol 
University 
College of 
Management
(Education 
and 
Academic 
Affairs)
-Activities
- UBI
-Entrepreneurship
Training

Mahidol Finance 
Division

And Asset 
Management

Center

Mahidol Human 
Resource Division

Mahidol Research 
Management 
Division 

- Research  

collaboration 
with industries  
-Talent Mobility

Institute for Technology and Innovation 
Institute for Technology and Innovation Management

(INNOTECH)

Internal 
Audit 

Center

University level: Mahidol Public Private Partnership Taskforce

UBI and 
Entrepreneurship 

Center

BioResource
Management 
and Biolaw

IP 

Utilization 

and

Business      
Development

Deputy  Executive Director 

IP 
Protection

Academic 
Service

Executive Director

Creative Economy Center

Mahidol Faculties 
and Institutes

Director

Technology 
Clinic
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งานและความเชือ่มโยงระหวา่งงาน
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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



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



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: 



How Important BioLaw is for TropMed!



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



38
Patent Applications

(2 PCT: 1 Japan: 35 Thai)

20
Granted Patents

(16 Petit: 4 Patents)

17
Licensing Negotiation 

in Pipeline

1 New License
1 Start Up

~ ฿ 18.8 M
License Income

~ ฿ 1.59 M
Sale of IP Products

547
Academic Service Projects

~ ฿ 1,291 M

Value of Academic Service 
Projects

37
Students/ Staff have been 

coached

3
International Partners

2016 
Innotech
Highlight



Intellectual Property Protection
การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา

2 Certified patent agents



ประเภท
MITI 

(ต.ค.58-ม.ีค.59)

INNOTECH 
(เม.ย.59-ก.ย.59)

TOTAL 
(ต.ค.58-ก.ย.59)

Filed Granted Filed Granted Filed Granted

สทิธบิตัร (ในประเทศ) 6 1 14 3 20 4

สทิธบิตัร (ตา่งประเทศ) 0 0 3 0 3 0

อนุสทิธบิตัร 9 8 6 8 15 16

ลขิสทิธิ์ 539 527 244 269 783 796

เครือ่งหมายการคา้ 0 8 0 1 0 9

จ านวนผลงานทรพัยส์นิทางปญัญา (เร ือ่ง) ปีงบประมาณ 2559



ผลงานทีย่ ืน่ขอรบัคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา 
(IP Filing)

(โดยแยกตามสว่นงาน)



คณะ/สถาบนั

IP Filing/ Notification

สิทธิบตัร
(ในประเทศ) สิทธิบตัร (ต่างประเทศ) อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 7 0 3 7 0
คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 5 1 2 8 0
คณะวิทยาศาสตร์ 2 1 3 0 0
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 1 0 1 0 0
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 0 0 2 1 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 2 0 0
คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 1 1 0 0 0
คณะเทคนิคการแพทย์ 1 0 0 1 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 8 0
คณะกายภาพบ าบดั 0 0 0 2 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 2 0
วิทยาลยัราชสดุา 0 0 0 1 0
บณัฑิตวิทยาลยั 0 0 0 6 0
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 0 0 0 1 0

สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ 1 0 1 0 0

ศนูยค์วามเป็นเลิศด้านการจดัการโซ่อปุทานสขุภาพ (Log Health) 0 0 0 1 0

Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology (CENTEX SHRIMP) 1 0 0 0 0

โครงการวิจยัเพ่ือการควบคมุและลดความสญูเสียจากกุ้งตายด่วน 0 0 1 0 0
สถานีโทรทศัน์มหิดลแชนแนล 0 0 0 745 0

รวม 20 3 15 783 0
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คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบ าบดั

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

วทิยาลยัราชสุดา

บณัฑติวทิยาลยั

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม

สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการโซ่อุปทานสุขภาพ (Log Health)

สถานีโทรทศัน์มหดิลแชนแนล

ลิขสิทธ์ิ
(Copyright Notification)



ผลงานทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา
(Granted IPs)

(โดยแยกตามสว่นงาน)



คณะ/สถาบนั

Granted IPs

สทิธบิตัร
(ในประเทศ)

สทิธบิตัร 
(ตา่งประเทศ)

อนุ
สทิธบิตัร

เครือ่งหมาย
การคา้ ลขิสทิธิ์

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 2 0 3 0 5

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1 0 2 0 3

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 6

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 0 0 5 0 0

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 0 0 2 0 0

คณะวทิยาศาสตร์ 0 0 1 1 0

คณะสาธารณสขุศาสตร์ 0 0 2 0 0

คณะสถาบนัโภชนาการ 0 0 0 8 0

ศนูยท์ดลองสตัวแ์หง่ชาติ 0 0 1 0 0

คณะกายภาพบ าบดั 0 0 0 0 2

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 0 0 0 0 1

บณัฑติวทิยาลยั 0 0 0 0 6

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 0 0 0 0 1

กลุม่ภารกจิดา้นการจดัการโซอ่ปุทานสขุภาพ (Log 
Health) 0 0 0 0 1

สถานโีทรทศันม์หดิลแชนแนล 0 0 0 0 771

รวม 4 0 16 9 796



IP Utilization
การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์
ทรพัยส์นิทางปญัญาและ

พฒันาธุรกจิ
1 Licensing staff



สว่นงาน Licensing Revenue (บาท)

คณะวทิยาศาสตร์ 3,927.00

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1,000,000.00

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 350,315.00

คณะเภสชัศาสตร์ 330.00

สถาบนัโภชนาการ 442,894.28

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 2,033,602.75

สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ 12,141,846.16

สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้ 2,835,000.00

Total Revenue 18,807,915.19

รายไดท้ีเ่กดิจากการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(Licensing) 
ในทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยัมหดิล (แยกตามสว่นงาน)



สว่นงาน Net Revenue (บาท)

คณะวทิยาศาสตร์ 71,815

คณะเภสชัศาสตร์ 50,000

สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ 222,000

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 1,248,740

ยอดรวม 1,592,555

รายได้ที่เกดิจากการเป็นตัวแทนจ าหนา่ย (Distributor) สินค้า
ในทรัพย์สนิทางปัญญาของมหาวิทยาลยัมหดิล (โดยแยกตามสว่นงาน)



From Research to 
IP and Business

Mahidol’s technology 
“Alertz”
Patent application No. 
1301000030

“Finest Med Design Co., Ltd”
Innovation Start-Up by 
Mahidol Graduates

license

Press conference on 26 May 2016

Innovation Start Up



Licensed IPs:
• อาหารเลีย้งถ ัง่เชา่
• Application ใชเ้ร ือ่งจดัการหอ้งใน
โรงพยาบาล

• DNA Markers
• ถงุรองรบัเนือ้เยือ้
• Stem Cell
• Radar Bee
• อืน่ๆ



Academic Service
บรกิารวชิาการ

2 academic service agents



รายงานขอ้มลู
ปีงบประมาณ 2559

MITI INNOTECH รวม

ประเภทโครงการ จ านวน มลูคา่ (บาท) จ านวน มลูคา่ (บาท) จ านวน มลูคา่ (บาท) 

1. PROJECT 117 340,099,851.09 176 471,237,504.25 293 811,337,355.34

- ยืน่ขอ้เสนอโครงการ
56 262,875,889.50 39

182,858,307.70
95 445,734,197.20

- ขอมอบอ านาจลงนามใน
สญัญา

84 214,222,434.09 157
354,231,669.25

241 568,454,103.34

– ลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ย
แลว้

82 208,067,544.09 92
155,188,243.95

174 363,255,788.04

2. CTA 22
48,129,654.00

32 222,812,425.00 54 270,942,079.00

3. MTA 49 0 81 0 130 0.00

4. Faculty Project 28 73,833,472.30 42 130,821,079.00 70 204,654,551.30

- โครงการ
15 18,418,689.00 21 70,318,536.00 36 88,737,225.00

- CTA
10 53,919,283.30 17 60,502,543.00 27 114,421,826.30

- OTHER 3 1,495,500.00 4 0 7 1,495,500.00

รวม 216 467,152,491.39 331 824,576,408.55 547 1,291,728,899.94

สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559



กราฟแสดง งบประมาณของโครงการบริการวิชาการประเภท Project
ในปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามส่วนงาน
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International 
Outreach



Educational Programme in 
Intellectual Property and 
Innovation Management

MOU with IPI, 
Singapore

- Being Part of 
WIPO IP 
Enabling 
Programme

- WIPO HIPOC 
Conference @ 
Marshall Islands



Queen Mary College, University of London, UK
- Educational Programme in Intellectual Property and Innovation Management



TECHINNOVATION, Singapore, Sep 2016



- Being Part of 
WIPO IP 
Enabling 
Programme

- Mahidol Univesity
as Spoke



Knowledge Sharing

Intellectual Property 
Management

BioLaw: Legal 
Management of 
BioResources



IP First and then business

IP management is a 
crucial tool for university 
to work with industry 
and business

Publication is also 
important.



Various forms of IP for 
various industries

Patent, Utility Model, 
Design patent

Trade secret

Copyright

Plants variety 
protection

Geographical 
indications

Trade mark

Etc



การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา

คุม้ครอง ใชป้ระโยชน์สรา้งสรรค์ ปกป้อง

1 2 3 4

ownership

รปูแบบ

เงือ่นไข

ผลประโยชน์

รปูแบบ รปูแบบ

cost cost income cost

IP lawyer IP lawyer IP lawyerBiz expert



Intellectual Property Management 
for Innovative Organizations

Holistic approach

Multidisciplinary

IP and 
other laws

Science 
and other 

related 
disciplines

Biz mng Social 
and other 
aspects

สิทธิบัตรยนีความหอมของข้าว

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.



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



Why IP management?

Minimize risks Maximize benefit

- Legal dispute

- Reputation

- Other attacks

- Monetary

- Non monetary, 
in particular University 
credibility



ปญัหาทีเ่จอเกีย่วกบั IPM

ความคาดหวงั และความเขา้ใจไมต่รงกนั 
(ตคีวาม) และการไมรู่ ้(ก็ฉนัไมไ่ดอ้า่นน ิหรอื ไมใ่ชก่งการ
อะไรของฉนั ฉนัเป็นนกัวทิยาศาสตร ์ไมใ่ชน่กักฎหมาย)

ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง:
• Right to apply (Who apply?, Who pay?, Where?)
• Ownership (Ownership v. Inventorship) 
• Right to use (Who?, What?, Where?, How?)
• Right to benefit (Who, How much, When?)



Intellectual Property Management

Ownership: ของใคร

Protection: คุม้ครองอะไร

Utilization: ใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร



Creation:
Research with IP Mindset



ท างานวจิยัแลว้รูต้อนหลงัวา่ไปซ า้กบั
ของคนอืน่ (โดยเฉพาะสทิธบิตัร)

หลาย funding agencies เร ิม่ถามวา่ท า 
Patent Search มากอ่นหรอืยงั



“Ownership”

ของฉนัหรอืของเธอหรอืของเราหรอืของ
เราหลายๆหนว่ยงาน





คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา
Intellectual Property Protection



จดสทิธบิตัร
(Patent)



Invention:

1. ใหม ่ (v. Publication)
2. มขี ัน้ตอนการประดษิฐท์ ีส่งูข ึน้
3. ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นเชงิอตุสาหกรรม





Questions?
1. What?
2. Where? Thailand or PTC
3. Why? Reputation or Money
4. When?
5. How?



Patent is not everything
Try another option
“Trade Secret”



Patent or Trade Secret
ประเด็นพจิารณาเปรยีบเทยีบระหวา่ง
สทิธบิตัรและความลบัทางการคา้

• จดทะเบยีน (คา่ใชจ้า่ย)

• อายกุารคุม้ครอง 20 ปี

• การคน้พบอสิระ คอื ละเมดิ

• วศิวกรรมยอ้นกลบั คอื ละเมดิ

• ไมต่อ้งมมีาตราการทีเ่หมาะสมใน
การเก็บรกัษา

• ไมต่อ้งจดทะเบยีน

• ไมจ่ ากดัอายกุารคุม้ครอง

• การคน้พบอสิระไมล่ะเมดิ

• วศิวกรรมยอ้นกลบัไมล่ะเมดิ

• ตอ้งมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการ
เก็บรกัษา

สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้



Getting patent application

Invention 
disclosure

Drafting

Issue to 
authority

Examination

I will publish my paper 
next week

Scientific and legal doc

It is rather subjective.
It is time consuming

DIP for Thai patent
DIP for PCT



เครดติ: ดร. อคัรวทิย ์ กาญจนโอภาส



Patent! And what is next?

IP Utilization

Teaching

DIY

License

Assign

Donation



License

IP Valuation

Biz plan

Negotiation

Signing contract

Monitoring contract



From Research to 
IP and Business

Mahidol’s technology 
“Alertz”
Patent application No. 
1301000030

“Finest Med Design Co., Ltd”
Innovation Start-Up by 
Mahidol Graduates

license

Press conference on 26 May 2016



งานวจิยั “ถงุรองรบัชิน้เนือ้ส าหรบัการ
ผา่ตดัโดยวธิสีอ่งกลอ้ง”
• ยืน่จดอนสุทิธบิตัรเมือ่ตลุาคม 59
• ตกลงอนญุาตใหใ้ชส้ทิธกิบั

ภาคเอกชน เมือ่ 30 พ.ย. 59 
(Intellectual Property License)

• License income
• Up front fee
• Royalty fee

• Income distribution
• 50% to researchers
• 50% to university, faculty, 

etc
• Impact: 

• Replace imported products
• Decreased price
• More access by hospitals



www.bedo.or.th 98



IP Pool: WIPO Re:Search





WIPO Re:Search allows organizations to share their intellectual 
property, compounds, expertise, facilities and know-how royalty-free 
with qualified researchers worldwide working on new solutions for 
NTDs, malaria and tuberculosis.

Neglected tropical diseases (NTDs), malaria and tuberculosis affect 
more than one billion people across the globe.

Although recent years have seen the arrival of new R&D models and 
extra resources, there remains a pressing need to bridge research gaps 
and bring together knowledge, skills and infrastructure from the 
private, non-profit, and academic sectors.



รา่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่
ดว้ยการบรหิารจดัการ ผลงานวจิยั 
นวตักรรมและทรพัยส์นิทางปญัญา 

พ.ศ….



คณะกรรมการกฎหมาย INNOTECH

ดร. ภาณุมาศ สิทธิเวคนิ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่านปัจฉิมา ธนสันติ
อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

Legal Experts



ข ัน้ตอนและแผนการด าเนนิงาน

คณะกรรมการยก
รา่งขอ้บงัคบั 

ประกาศ ค าสัง่และ
หลกัเกณฑท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนนิงานของ

สถาบนัฯ

คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบนั
บรหิารจดัการ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

จดั
ประชุม/workshop 
รว่มกบัสว่นงาน 

คณะ สถาบนัตา่งๆ

เสนอทีป่ระชุม
คณบดี

เสนอทีป่ระชุมสภา
มหาวทิยาลยัมหดิล

22, 29 พ.ย. 59
6, 13 ธ.ค. 59

20 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60



1. เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิการถา่ยทอดผลงานวจิยั 
นวตักรรม และทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยัสูก่ารใช้
ประโยชนท์ ัง้ในเชงิสงัคมและเชงิธุรกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. สง่เสรมิใหเ้กดิระบบบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยั นวตักรรม และทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยั
ใหม้คีวามเป็นธรรมส าหรบัทกุฝ่ายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

3. มกีารจดัต ัง้ “สถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม”
แทน   “สถาบนัววิฒันเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม” และมฐีานะเป็น
สว่นงานก ากบัดแูลขอ้บงัคบันีโ้ดยเฉพาะ 

เหตผุล



สาระส าคญัของการปรบัปรงุขอ้บงัคบัฯ



1. ปรบัปรงุชือ่หนว่ยงานทีก่ ากบัดแูลขอ้บงัคบัฯ

1. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ยการด าเนนิงานของสถาบนับรหิาร
จัดการเทคโนโลยแีละนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ขอ้ที่ 4 นยิาม ของ สถาบนัฯ
- ขอ้ 6 ใหส้ถาบนัเป็นสว่นงานของมหาวทิยาลยั เรยีกวา่ “สถาบนับรหิารจัดการเทคโนโลยี

และนวตักรรม ...”
- ขอ้ 6 (1) (2) 
- ขอ้ 7 (5)

“สถาบนัววิฒันเ์ทคโนโลยี
และนวตักรรม”

“สถาบนับรหิารจดัการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม”

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



2. ปรบัปรงุขอบเขตของผลงานวจิยัภายใตข้อ้บงัคบัฯ

1. เพือ่ใหค้รอบคลมุผลงานวจัิยทกุประเภทไมว่า่จะมกีารขอรับความคุม้ครองตามกฎหมาย
ทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืไมก็่ตาม 

2. ใหค้รอบคลมุทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้ทีเ่ป็น Intangible property and tangible property
เชน่ biological resources เพือ่รองรับ Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization

3. เพิม่ค าวา่ “นวตักรรม” เพือ่ใหค้รอบคลมุการจัดการผลงานวจัิยทีมุ่ง่ออกสูต่ลาดได ้
4. ตดัค านยิามทีไ่มจ่ าเป็นออก เนือ่งจากรวมอยูใ่นความหมายของ ผลงานวจัิย นวตักรรมและ

ทรัพยส์นิทางปัญญา

“ทรพัยส์นิทางปญัญา”  
หมายความวา่ ................

“ผลงานวจิยั นวตักรรม” 
หมายความวา่ .......

“ทรพัยส์นิทางปญัญา” 
หมายความวา่ ......

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



3. ก าหนดใหผู้น้ าผลงานวจิยัไปขอรบัความคุม้ครอง หรอืใชป้ระโยชนใ์น
นามตนเอง ตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. คงหลกัการเดมิ แตเ่นน้วา่สถาบนัฯ ด าเนนิงานบรหิารจัดการผลงานวจัิย นวตักรรมและทรัพยส์นิ
ทางปัญญาในนามมหาวทิยาลยั

2. ก าหนดใหช้ดัเจนวา่ผูฝ่้าฝืนขอ้บงัคบั น าผลงานวจัิย นวตักรรม และทรัพยส์นิทางปัญญาไปขอรับ
ความคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยใ์นนาม
ตนเอง หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ มหาวทิยาลยัจะไมรั่บผดิชอบใดๆ และสามารถด าเนนิการตาม
กฎหมายได ้

“ขอ้ ๒๐ ใหส้ถาบันพจิารณาด าเนนิการเพือ่
คุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาประเภทอืน่ 
นอกเหนอืจากสทิธบิัตรและลขิสทิธิ ์ตามกฎหมาย
ทรัพยส์นิทางปัญญาวา่ดว้ยเรือ่งนัน้ๆ หรอืตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีม่หาวทิยาลัย
เห็นสมควร”

“ขอ้ ๑๐ ใหส้ถาบันเป็นผูด้ าเนนิการขอรับความคุม้ครองทรัพยส์นิทาง
ปัญญาหรอืสทิธติามกฎหมายอืน่ๆ ในผลงานวจัิย นวตักรรม และ
ทรัพยส์นิทางปัญญา รวมทัง้เป็นผูด้ าเนนิการน าผลงานวจัิย นวตักรรม 
และทรัพยส์นิทางปัญญาออกใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยใ์นนาม
มหาวทิยาลัย เวน้แตส่ถาบันและผูส้รา้งผลงานจะตกลงเป็นอยา่งอืน่

ในกรณีทีพ่บวา่ผูป้ฏบิัตงิานน าผลงานวจัิย นวตักรรม และ
ทรัพยส์นิทางปัญญาไปด าเนนิการขอรับความคุม้ครองตามกฎหมาย
ทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยใ์นนามตนเอง
ใหม้หาวทิยาลัยด าเนนิการตามกฎหมายกับผูก้ระท าการดังกลา่ว

ทัง้นี ้หากเกดิความเสยีหายจากการด าเนนิการตามวรรคสอง  
มหาวทิยาลัยจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



4. คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัแตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการ โดยค า
เสนอแนะของผูอ้ านวยการสถาบนั

1. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการด าเนนิงานของสถาบนัฯ จงึเปลีย่นจาก
เดมิใหอ้ธกิารบดเีป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ เป็นคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัฯ โดยค า
เสนอแนะของผูอ้ านวยการสถาบนั เป็นผูแ้ตง่ตัง้ 

2. เพือ่ใหม้คีณะอนุกรรมการทีท่ าหนา้ทีใ่หค้รอบคลมุขึน้ อาท ิพจิารณาประเมนิความเหมาะสมใน
การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา การน าผลงานไปใชป้ระโยชน ์การพจิารณาตอ่อายคุวาม
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา   พจิารณาขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยส์นิทางปัญญา 

“ขอ้ ๑๒ ใหอ้ธกิารบดโีดยค าเสนอแนะของ
ผูอ้ านวยการสถาบันแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการบรหิาร
จัดการทรัพยส์นิทางปัญญา  เพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณา
ประเมนิคณุคา่และความเหมาะสมในการคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญาและการน าทรัพยส์นิทาง
ปัญญาไปใชป้ระโยชน์

ขอ้ ๘ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการสถาบันโดยค าเสนอแนะ
ของผูอ้ านวยการสถาบัน แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ท า
หนา้ทีพ่จิารณาประเมนิความเหมาะสมในการคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญา การน าผลงานไปใชป้ระโยชน ์การ
พจิารณาตอ่อายคุวามคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา   
พจิารณาขอ้ขัดแยง้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยส์นิทาง
ปัญญา

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



5. ใหน้กัศกึษาสามารถน าบทความ โครงงานวจิยั  สารนพินธ ์วทิยานพินธไ์ป
ท าซ า้ ดดัแปลงหรอืเผยแพรต่อ่สาธารณชนได ้แมว้า่มหาวทิยาลยัเป็น
เจา้ของ

1. ผอ่นปรนใหนั้กศกึษาสามารถทีจ่ะน าวทิยานพินธไ์ปเผยแพรไ่ดใ้นลกัษณะทีม่ใิชเ่พือ่ทาง
การคา้ แมว้า่มหาวทิยาลยัจะเป็นเจา้ของ IP

2. ในกรณีทีบ่ทความ โครงงานวจัิย สารนพินธ ์วทิยานพินธ ์ประกอบดว้ย ขอ้มลู การประดษิฐ ์
กรรมวธิ ีหรอืการออกแบบผลติภณัฑท์ีส่ามารถน าไปขอรับความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ย
ทรัพยส์นิทางปัญญาได ้ใหร้บีแจง้นักศกึษาระงับการเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว และใหแ้จง้
สถาบนัเพือ่ด าเนนิการขอรับความคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญากอ่น

ไมไ่ดก้ าหนดไว ้
“ขอ้ ๑๒ นักศกึษาสามารถน าบทความ โครงงานวจัิย  
สารนพินธ ์วทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่สว่นใดของ
บทความ โครงงานวจัิย  สารนพินธ ์วทิยานพินธ ์ไป
ท าซ ้า ดดัแปลงหรอืเผยแพรต่อ่สาธารณชนได ้ทัง้นี ้
การเผยแพรผ่ลงานนัน้ตอ้งไมเ่ป็นการกระท าในทาง
การคา้หรอืเพือ่แสวงหาก าไร เวน้แตจ่ะไดรั้บความ
ยนิยอมจากมหาวทิยาลยั”

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



6. อยา่งไรก็ตาม การน าบทความ โครงงานวจิยั  สารนพินธ ์วทิยานพินธไ์ป
ประกวด แขง่ขนั ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสถาบนักอ่น

1. เพือ่ป้องกนัมใิหผ้ลงานดงักลา่วเสยีความใหม ่และยังสามารถขอรับสทิธบิตัรได ้

“ไมไ่ดก้ าหนดไว”้ “ขอ้ ๑๓ กรณีผูส้รา้งผลงานจะน าบทความ 
โครงงานวจัิย  สารนพินธ ์วทิยานพินธห์รอืสว่น
หนึง่สว่นใดของบทความ โครงงานวจัิย  สาร
นพินธ ์วทิยานพินธ ์ไปประกวดผลงานใด ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสถาบนักอ่น”

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



7. ผูส้รา้งผลงานสามารถขอรบัความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเองได้
หากสถาบนัพจิารณาไมด่ าเนนิการท ัง้ในหรอืตา่งประเทศ

1. ปรับเปลีย่นหนา้ทีเ่ดมิจากใหม้หาวทิยาลยัด าเนนิการยืน่ขอรับสทิธบิตัร มาเป็นใหส้ถาบนัเป็นผูด้ าเนนิการ
ในเรือ่งนี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการด าเนนิงานของสถาบนัฯ และมไิดด้ าเนนิการเฉพาะ
สทิธบิตัรเทา่นัน้ แตร่วมถงึทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ดว้ย

2. สถาบนัฯ จัดท าแบบฟอรม์ (๑) แบบแจง้ผลการพจิารณาและเหตผุลประกอบการพจิารณาไมด่ าเนนิการ
ยืน่ขอรับความคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา (๒) แบบการเสนอขออนุมัตดิ าเนนิการขอรับความคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญาในนามผูส้รา้งผลงาน ซึง่รับรองวา่ผูส้รา้งผลงาน จะไมน่ าชือ่หรอืตราของ
มหาวทิยาลยัไปใชห้รอือา้งองิ  เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากมหาวทิยาลยัเป็นลายลกัษณ์อักษร

3. ใหผู้ส้รา้งผลงานท าความตกลงกบัสถาบนัเกีย่วกับการแบง่ปันผลประโยชนเ์ป็นรายกรณี

“ขอ้ ๑๕ ในกรณีทีม่หาวทิยาลัย
(๑)  ไมเ่ห็นชอบในการยืน่ขอรับสทิธบิัตร การประดษิฐ์
กรรมวธิ ี หรอืการออกแบบผลติภัณฑ ์หรอื
(๒) ในกรณีทีม่หาวทิยาลัยไดย้ืน่ขอรับสทิธบิัตรในประเทศ

ไทยแตไ่มเ่ห็นชอบการยืน่ขอรับสทิธบิัตรในตา่งประเทศ 
หากผูส้รา้งทรัพยส์นิทางปัญญามคีวามประสงคจ์ะยืน่ขอรับ
สทิธบิัตรในผลงานทีม่หาวทิยาลัยไมเ่ห็นชอบตาม (๑) หรอื 
(๒) ดังกลา่ว ใหผู้ส้รา้งทรัพยส์นิทางปัญญายืน่หนังสอืขอ
อนุมัตจิากมหาวทิยาลัย

ขอ้ ๑๗ ในกรณีทีส่ถาบันพจิารณาไมด่ าเนนิการยืน่ขอรับความ
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาในผลงานวจัิย นวตักรรม และ
ทรัพยส์นิทางปัญญา ทัง้ในประเทศหรอืตา่งประเทศใหส้ถาบัน
แจง้ผลการพจิารณาดังกลา่วกลับไปยังสว่นงานตน้สงักดัของ
ผูส้รา้งผลงาน พรอ้มระบเุหตผุลประกอบผลการพจิารณา 

ทัง้นี ้หากผูส้รา้งผลงานมคีวามประสงคจ์ะขอรับความ
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาในผลงานนัน้  ผูส้รา้งผลงาน
สามารถด าเนนิการและรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในนาม
ตนเองได ้ โดยแจง้ตอ่สถาบันตามแบบฟอรม์ทีส่ถาบันก าหนด

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



8. ใหส้ถาบนัพจิารณาทบทวนสถานะของการคุม้ครองทรพัยส์นิทาง
ปญัญา ทกุ 2 ปี

1. เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยของมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการเพือ่คุม้ครองทรัพยส์นิทาง
ปัญญา ในผลงานทีไ่มม่แีนวโนม้วา่จะมผีูรั้บถา่ยทอดเทคโนโลยี

“ไมไ่ดก้ าหนดไว”้ “ขอ้ ๑๘   ใหส้ถาบนัพจิารณาทบทวนสถานะของการ
คุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ทกุ ๒ ปี หากพบวา่ผลงานที่
ไดรั้บการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญามไิดม้กีารน าไปใช ้

ประโยชน ์สถาบนัโดยขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
อาจพจิารณายตุกิารคุม้ครองในผลงานนัน้ โดยสถาบนั
จะแจง้ผลการพจิารณากลบัไปยังสว่นงานตน้สงักดัของ
ผูส้รา้งผลงาน พรอ้มระบเุหตผุลประกอบผลการ”

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



9. เมือ่มหาวทิยาลยัไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์นัเนือ่งจากการ
น าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์ ใหส้ถาบนัจดัสรรผลประโยชนใ์หแ้กผู่ท้ ี่
เกีย่วขอ้ง

1. ตดัหน่วยงานภายในสว่นงาน (ภาควชิา) ออก เนือ่งจากตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการบรหิาร
งบประมาณและการเงนิมไิดก้ าหนดใหภ้าควชิา/หน่วยงานภายในสว่นงาน เปิดปัญชเีงนิฝากได ้

2. สอดคลอ้งกบัรา่งประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจัดสรร
ผลประโยชนใ์นผลงานวจัิย นวตักรรม และทรัพยส์นิทางปัญญา พ.ศ. ....

“ขอ้ ๒๔ ........ใหม้หาวทิยาลยัจัดสรรผลประโยชนใ์หแ้ก่
บคุคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลงัจากด าเนนิการตาม
ขอ้ ๒๓ แลว้ ดงันี้
(๑) ผูส้รา้งทรัพยส์นิทางปัญญา
(๒) มหาวทิยาลยั 
(๓) สถาบนัววิฒันเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่
มหาวทิยาลยัมหดิล
(๔) สว่นงานตน้สงักดั
(๕) หน่วยงานภายในสว่นงานตน้สงักดั

“ขอ้ ๒๒ .......เมือ่มหาวทิยาลยัไดรั้บคา่ตอบแทน
หรอืผลประโยชนอ์นัเนือ่งจากการน าผลงานดงักลา่ว
ไปใชป้ระโยชน ์ ใหส้ถาบนัจัดสรรผลประโยชนใ์หแ้ก่
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หลงัจากด าเนนิการตามขอ้ ๒๑ แลว้ 
ดงันี้
(๑) ผูส้รา้งผลงาน
(๒) มหาวทิยาลยั 
(๓) สว่นงานตน้สงักดั
(๔) สถาบนั

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



10. อ านาจการจดัสรรผลประโยชนใ์หแ้กผู่ท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งและการก าหนด
อตัราการจดัสรรผลประโยชน ์ใหเ้ป็นของคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบนัฯ

1. เพือ่ใหก้ารบรหิารการมคีวามคลอ่งตวั จงึใหค้ณะกรรมการอ านวยการสถาบนัมอี านาจในการ
จัดสรรและก าหนดอตัราการจัดสรรผลประโยชน์

2. ทัง้นี ้สถาบนัฯ จัดท า (รา่ง) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจัดสรร
ผลประโยชนใ์นผลงานวจัิย นวตักรรม และทรัพยส์นิทางปัญญา พ.ศ. ....  เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการสถาบนั และเสนอตอ่ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัตอ่ไป

“ขอ้ ๒๕ การจัดสรรผลประโยชนใ์หแ้กผู่ท้ี่
เกีย่วขอ้งตามขอ้ ๒๔ วรรคหนึง่และอตัรา
การจัดสรรผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนดโดยท าเป็นประกาศ
ของมหาวทิยาลยั......”

“ขอ้ ๒๓ การจัดสรรผลประโยชนใ์หแ้กผู่ท้ี่
เกีย่วขอ้งตามขอ้ ๒๒ วรรคหนึง่และอตัรา
การจัดสรรผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัก าหนด 
โดยท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั......” 

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



11. อตัราการจดัสรรผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลงานวจิยั นวตักรรม และ
ทรพัยส์นิทางปญัญา ยกเวน้งานอนัมลีขิสทิธิ์

1. ตดัหน่วยงานภายในสว่นงาน (ภาควชิา) 
ออก เนือ่งจากตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการ
บรหิารงบประมาณและการเงนิมไิด ้
ก าหนดใหภ้าควชิา/หน่วยงานภายในสว่น
งาน เปิดปัญชเีงนิฝากได ้

2. เพิม่คา่ตอบแทนแกผู่ส้รา้งผลงานทีม่สีว่น
ชว่ยใหเ้กดิการใชป้ระโยชนผ์ลงาน IP

“๕ ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากทรัพยส์นิทางปัญญา
อืน่ใหจั้ดสรรในอตัราดงันี้
(๑) ผูป้ระดษิฐ์ รอ้ยละ ๕๐
(๒) มหาวทิยาลยั รอ้ยละ ๒๐
(๓) ศนูย์ รอ้ยละ ๑๐
(๔) สว่นงานตน้สงักดั รอ้ยละ ๑๐
(๕) ภาควชิา รอ้ยละ ๑๐”

“๓. ผลประโยชนใ์นเชงิพาณชิยท์ีไ่ดจ้ากผลงานวจัิย นวัตกรรม 
และทรัพยส์นิทางปัญญา ยกเวน้งานอนัมลีขิสทิธิ ์
ใหจั้ดสรรในอตัราดงันี้
(๑) ผูส้รา้งผลงาน รอ้ยละ  ๕๐
(๒) มหาวทิยาลยั รอ้ยละ  ๒๐
(๓) สว่นงานตน้สงักดั รอ้ยละ  ๒๐
(๔) สถาบนั รอ้ยละ  ๑๐ 

กรณีผูส้รา้งผลงานเชญิชวนหรอืเสนอแนะให ้
หน่วยงานภายนอกท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการน า
ผลงานวจัิย นวัตกรรม และทรัพยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นเชงิ
พาณชิย ์ใหส้ถาบนัจัดสรรคา่ตอบแทนจากผลประโยชนใ์นสว่น
ทีส่ถาบนัไดรั้บตามประกาศนี ้ ใหแ้กผู่ส้รา้งผลงานดังกลา่วใน
อตัรารอ้ยละ ๑๕ 

กรณีผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่มมีลูคา่เกนิ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ลา้นบาท) ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ
สถาบนับรหิารจัดการเทคโนโนโลยแีละนวัตกรรมเป็นผู ้
พจิารณาอนุมัตอิตัราการจัดสรรผลประโยชนเ์ป็นกรณีไป” 

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



12. อตัราการจดัสรรผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากงานอนัมลีขิสทิธิ์

1. ตดัหน่วยงานภายในสว่นงาน (ภาควชิา) ออก เนือ่งจากตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการบรหิาร
งบประมาณและการเงนิมไิดก้ าหนดใหภ้าควชิา/หน่วยงานภายในสว่นงาน เปิดปัญชเีงนิฝากได ้

2. ตดัผูจั้ดหาผลประโยชนอ์อก เพิม่สถาบนัฯ
3. เพิม่คา่ตอบแทนแกผู่ส้รา้งผลงานทีม่สีว่นชว่ยใหเ้กดิการใชป้ระโยชนผ์ลงานลขิสทิธิ์

“ขอ้ ๓ ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากงานลขิสทิธิ์ ให ้
จัดสรรในอตัรา ดงันี้
(๑) ผูส้รา้งทรัพยส์นิทางปัญญา รอ้ยละ ๗๐
(๒) ผูจั้ดหาผลประโยชน ์ รอ้ยละ ๒๐
(๓) มหาวทิยาลยั รอ้ยละ ๔
(๔) สว่นงานตน้สงักดั รอ้ยละ ๓
(๕) ภาควชิา รอ้ยละ ๓ 

“๔. ผลประโยชนเ์ชงิพาณชิยท์ีไ่ดจ้ากงานอนัมี
ลขิสทิธิ ์ ใหจั้ดสรรในอตัราดงันี้
(๑) ผูส้รา้งผลงาน รอ้ยละ ๗๐
(๒) มหาวทิยาลยั รอ้ยละ  ๑๐ 
(๓) สว่นงานตน้สงักดั รอ้ยละ ๑๐
(๔) สถาบนั รอ้ยละ  ๑๐ 

กรณีผูส้รา้งผลงานลขิสทิธิเ์ชญิชวนหรอื
เสนอแนะใหห้น่วยงานภายนอกท าสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการน าผลงานลขิสทิธิไ์ปใชใ้นเชงิพาณชิย ์
ใหส้ถาบนัจัดสรรคา่ตอบแทนจากผลประโยชนใ์นสว่น
ทีส่ถาบนัไดรั้บตามประกาศนี ้ ใหแ้กผู่ส้รา้งผลงาน
ลขิสทิธิด์งักลา่วในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ” 

เดมิ

เหตผุล

แกไ้ข



ขอบพระคณุ TropMed


