บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการทรัพย์สินทางปัญญาราคาเดียว (One price Intellectual Property)
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีงานวิจัยและองค์ความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
เพื่อให้มีการขยายผลในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยได้หารือในเบื้องต้นสาหรับแนวทางการ
ร่วมสนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เพื่อช่วยผลักดันการนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมแรกเริ่มครึ่งหนึ่ง ในการขอ
อนุญาตนาเทคโนโลยี หรือองค์ความรูไ้ ปใช้ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคเอกชน
ที่สนใจ แต่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยต้องรวบรวมผลงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และ
กลุ่มเป้าหมายของผลงานในเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการเจรจาความร่วมมือกับ สนช.
การประเมิน มูล ค่า ทรัพย์สินทางปัญ ญานั้นมีหลากหลายรูปแบบ ยากที่จะวางกฎเกณฑ์ที่ แน่ชัด ได้ การ
ประเมินคุณค่าและราคาของทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณี และขึ้นอยู่กับความสามารถของ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์ การกาหนดราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ราคาเดียวนั้น เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อกระตุ้น ให้ภาคเอกชนเข้ามาสนใจงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ลด
ขั้นตอนการเจรจาที่ยุ่งยาก ผลักดันทาให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมืออาชีพระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดโครงการ ซึ่งได้กาหนดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโครงการละ
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รูป 1 แสดงการเปรียบเทียบจานวนทรัพย์สินทางปัญญา และจานวนครั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2552-2556
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จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจานวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ อยมาก เมื่อเทียบกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ โครงการทรัพย์สินทางปัญญาราคาเดียว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชน
มีความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ไม่
เน้นเชิงรายได้ แต่เน้นไปที่ตัวชี้วัดการนางานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดโครงการ
โดยผลงานที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรเป็นงานที่เหมาะสมกับราคาที่ตงั้ ไว้ เป็นการขายขาด ไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ
เทคโนโลยี (Royalty fee) เพื่อเป็นการเอือ้ ให้แก่ภาคเอกชน
รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา
1. สูตรผลิตภัณฑ์ สูตรอาหาร แบบผลิตภัณฑ์
2. ความลับทางการค้า
3. องค์ความรู้
4. ลิขสิทธิ์: บทความทางวิชาการ/งานวิชาการ
5. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หมายเหตุ รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเจ้าของผลงาน และเจ้าของสิทธิมีความยินดีเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับสาหรับโครงการทรัพย์สนิ ทางปัญญาราคาเดียว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานต้นสังกัด
นักวิจัย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น  เงินรายได้
 เงินรายได้จากการจัดสรร  เงินรายได้จากการจัดสรร
ทรั พย์ สินทางปั ญญาของ  ตั ว ชี้ วั ด (KPIs) ด้ า นการ
ตามระเบียบฯ
ตามระเบียบฯ
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ออกสู่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
 โอกาสในการต่อยอด
เชิงพาณิชย์
การนาเทคโนโลยี ออกสู่
งานวิจัย
เชิงพาณิชย์
 ประสบการณ์การทางาน
 โอกา ส ในก ารต่ อ ยอด
ร่วมกับภาคเอกชน
งานวิจัย
วัตถุประสงค์

รูปแบบการดาเนินงาน
Incentive 1

75,000 บาท
150,000 บาท

สนับสนุน 75,000 บาท
ภาคเอกชน

75,000 บาท

จัดสรรตามระเบียบ มช. ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554
นักวิจัย

ระยะเวลาโครงการ
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แผนการดาเนินงานขัน้ ต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิถุนายน

กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

รวบรวมงาน/ผลงาน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากคณะ สถาบัน
และ TLO
วิเคราะห์ สรุ ปข้อ มูล แบ่ง แยกประเภทงาน และกลุ่ มเป้า หมาย
(Clustering)
เจรจาความร่วมมือกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ
จัดการลงนาม MOU ระหว่าง มช. และ สนช.*
จัด Roadshow ประชาสัมพันธ์กลุม่ เป้าหมาย การจัด Open House
เพื่อให้เกิดการ Transfer
*หมายเหตุ งาน/ผลงาน ที่เข้าร่วมโครงการ STeP รวบรวม และ Clustering เพื่อเสนอคณะทางานทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณางาน/ผลงานต่อไป
ก่อนการเจรจาความร่วมมือ และการลงนาม
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