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1. 
เทคโนโลยี  

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี (technology)
[circa ~1985  Ref : Sharif (1995, 1999), Christensen & Overdorf (2000)] 

• Science = systematic study of nature through observation and experiment 

• Technology = application of scientific knowledge for practical purposes 

• Embodiment of technology: 
• Technoware: object-embodied physical facilities [tools/equipment] 
• Humanware: person-embodied human talents [skills] 
• Inforware: record-embodied codified knowledge [facts] 
• Orgaware: organisation-embodied operational schemes [routines] 

อย่าเข้าใจสับสนกับ 

• Invention (legal term) = new, non-obvious (improved or with an inventive step), 
and useful product/process 

• Innovation (one of several meanings) = the process of  
translating ideas/inventions into marketable goods/services

4
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Technological Embodiments 
and Business Phasing
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ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  
(technological capabilities)

• ในทศวรรษที่ 80s นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลก ศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีของเกาหลี (Westphal et al, 1984) 

• ตัวอย่างของ technological capabilities: 
• technology selection capability 
• technology procurement capability 
• operative capability 
• adaptive capability 
• repair capability 
• capacity stretching capability 
• design capability 
• innovative capability
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Modes ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• Technoware transfer: 

• industrial machinery 

• Inforware transfer: 
• textbooks 
• examples disclosed  

in patent documents 
• verbal interactions  

in trade shows 

• Humanware transfer: 
• advisors and consultants 
• job movement 
• manpower movement through talent mobility programs 

• Orgaware transfer: 
• logistic software for a workflow monitoring and control

7

ตัวอย่าง:
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ความหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• จากมุมมองของเจ้าของเทคโนโลยี: 

embodied/bundled technology gets transferred for the 
consumption of the recipient 

• จากมุมมองของผู้รับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือระดับโรงงาน: 
technological capabilities get transferred to the recipient
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

9

การสร้าง 
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ทรัพย์สินทางปัญญา 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Ref: เลอสรร ธนสุกาญจน์ และคณะ (2002)



2. 
ผู้เกี่ยวข้อง  

กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

10Note: stereotype (n) = a widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing
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มหาวิทยาลัย (ของรัฐ)
• Most public universities still rely on 

government grants, which comes 
from tax money -  implicit mandate to 
serve the public 

• Up until a few years ago, most 
universities either had no TLO at all or 
put their TLOs under VPs with little 
understanding on technology transfer. 

• Many universities now have 
established Intellectual Property 
Policy (IP Policy) - a few have put 
them on their websites 

• No university has a product strategy 
the way industries do 

• Attempt have been made at 
formulating technology strategies at 
the faculty/university levels

11

http://www.dek-d.com/board/view/1399406/

[อ่านการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
ของ TLO ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ของไทยได้ในรายงานการศึกษาของ 
สวทน. ที่จัดทำขึ้นในปี 2012 เรื่อง 
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและ
สถาบันการศึกษาของไทย]



Copyright 2016 by Lerson Tanasugarn. All rights reserved.

อาจารย์มหาวิทยาลัย
• Quest for knowledge 
• Strive for depth of knowledge instead of 

breadth 
• Have little understanding of time urgency 
• Constantly look for grant money 
• Derive pleasure from having research 

results published and seeing students 
graduating 

• Little or no entrepreneurial spirit 
• Little or no marketing skill 
• Little or no management skill 
• Many are debt-ridden 
• After hours pastime - either getting drunk or 

doing extra work 
• Believe that results of research sponsored 

by public grant should be in the public 
domain

12
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Career Path ของอาจารย์
• Full Professor               45    50     55 
• Associate Professor     36    41     45 
• Assistant Professor      30    35     35 
• Lecturer (Ajarn)            24    30     24

13

kpi
• teaching load 
• advisees 
• research publications 
• book publications 
• patents and patent applications

http://www.smbceo.com/ 
2010/06/14/workload/
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บริษัทขนาดใหญ่
• Making policy decisions 

that may seriously affect 
SMEs 

• Need standards for 
morality, ethics, and good 
governance 

• Some are very advanced 
with respect to technology 
management 

• Have access to capable 
legal advices 

• Want to “own” 
technologies that can be 
licensed (even exclusively)

14

http://atlantablackstar.com/2015/03/25/ 
experts-fear-big-government-big-business-something-wrong/
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SME
• Strive for short-term profit. 
• Constantly looking for money 

to borrow. 
• Little knowledge in 

technology management 
• Little access to government 

technical support 
• Little access to government 

financial support 
• Many believe results of 

research supported by 
public money are public 
goods. 

• Want to “own” technologies 
that can be licensed (even 
exclusively)

15

Interesting Models 
• publicly traded startup companies (not in 

Thailand yet) 
• Father and Son Model (เตี่ย กับ เสี่ย) 
• Professor setting up a company
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อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
Providing infrastructures to foster commercialisation of 
research results 
• Technology incubation for new ventures 
• Supporting services, e.g. IP, product design, 

laboratory facility, testing facility or service 
• Collaborative research - with researchers within the 

S&T park or nearby universities 
• General augmentation of SME’s technological 

capabilities, including private R&D 
• S&T Park infrastructures, e.g. management and 

policy research support

16
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TLO
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3. 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

จากมหาวิทยาลัย

18
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ภาพรวมของการบริหารจัดการเทคโนโลยี

19
ที่มา: เลอสรร ธนสุกาญจน์ (2010)
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แนวปฏิบัติ ในการบริหารเทคโนโลยี  
ดูตัวอย่างมาจากภาคเอกชน

• ถ้าองค์กรของเรามีทั้งความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทัรพยากร และตลาด 

• พิจารณาต่อไปว่า คู่แข่งมีการตลาดที่ดีกว่าเรา
หรือไม่ ถ้าคู่แข่งมีตลาดดีกว่า 

• พิจารณาต่อไปว่า องค์กรอื่นมีทรัพยากรที่
ต้องการหรือไม่ 

• ถ้าได้ พิจารณาต่อไปว่า ต้องการทรัพยากร
พิเศษบางอย่างที่องค์กรไม่มี ถ้าต้องการ 

• ถ้าตลาดพร้อม สามารถหาความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ 

• สำรวจว่าตลาดพร้อมรับไหม ถ้าตลาดไม่พร้อม 
• เริ่มต้นจากการประดิษฐ์

20

ลงทุนทำเอง 

strategic alliance 

joint venture 

อาจ license out 

ทำวิจัยต่อ 

เก็บไว้ก่อน

ที่มา: เลอสรร ธนสุกาญจน์ (2010)
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ตรงจากอาจารย์ไปยังภาคเอกชน
• Has been in existence for a long time, both abroad 

and in Thailand 
• US Pupin’s loading coil license to AT&T 
• Japanese universities up to the 1980s 
• Thai universities 35 years ago  

• Industry takes advantage of the faculty member. 
• Faculty member takes advantage of the industry. 
• University gets no cut of the pie.

21

ปัญหา
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มหาวิทยาลัยทำแต่วิจัยพื้นฐาน 
ปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมทำวิจัยประยุกต์ พัฒนา และวิศวกรรม

มหาวิทยาลัย
• Basic research 
 

• Quest for knowledge 
• Number of publication

22

ภาคเอกชน
• Applied research, 

development, and 
engineering (RD&E) 

• Quest for Profit 
• Number of units sold

ปัญหา

• Industries, especially SME, are not equipped to do 
research.
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มหาวิทยาลัยทำวิจัยประยุกต์เพื่อภาคเอกชน 
ภาคเอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME) ไม่ต้องทำวิจัยเลย

23

University
• Applied research 

development and 
engineering 
(Company-Directed) 

• Quest for knowledge 
• Number of publication

Industry
• little or no research  
 

• Quest for Profit 
• Number of units sold

ปัญหา
• Basic research can help solve fundamental 

problems in the industries, e.g. fermented wine 
• University professors are inherently not 

accustomed to perform applied research 
development and engineering
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มหาวิทยาลัยทำวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์

24

University
• Applied Research  

Basic Research 
• Quest for knowledge 
• Number of publication

Industry
• Development  

Engineering 
Possibly a little bit of 
applied research 

• Quest for Profit 
• Number of units sold

ปัญหา

• Not applicable to certain technology fields where 
back-and-forth interaction is needed to foster new 
technology development
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Spin-off

25

University
• Applied Research  

Basic Research 
• Quest for knowledge 
• Number of publication

new company
• Development  

Engineering 
Possibly a little bit of 
applied research 

• Quest for Profit 
• Number of units sold

Strength

• Ideal mode for technology transfer. 

Weakness

• A business person needed to run the spin-off company.  Faculty 
member should be encouraged not to become a CEO because most 
will fail.
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การร่วมวิจัย (collaborative research)

ปัญหา
• need commitment from both sides 
• need effective monitoring and troubleshooting 

along the way

26

ตัวอย่าง:

• Researchers        from university 
• Facilities               from university 
• Funding                from industry 
• Background IP     from both university and industry



4. 
ตัวอย่างของความสำเร็จ 

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และปัจจัยของความล้มเหลว

27
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ความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา

28

Invention Origin Licensee Total Income M$

Gatorade U. of Florida Stokely-VanCamp >25 (AD 2000)  
(US sales > 7.4 billion $ 2015)

Recombinant DNA U. of California 
Stanford U. many companies 200

Growth Hormone UCSF Genentech 200 (ADR)

Ziagen U. of Minnesota Glaxo Wellcome >30 /yr

Cisplatin/Carboplatin Michigan State U. Bristol-Myer >160 and going

Group 3 FAX Iowa State U. fax machine manufacturers >36

Magnetic Core Memory MIT mainframe computer 
manufacturers 22

Vitamin D U. of Wisconsin food & pharmaceuticals 14

Synthetic Penicillin MIT pharmaceutical companies 14

Superconductor U. of Houston Du Pont 4.5

Warfarin U. of Wisconsin chemical companies 4

ที่มา: เลอสรร ธนสุกาญจน์ และคณะ (2002)
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• A dozen champions  
+ a hundred just break even  
+ a hundred still in the red 

• AUTM annual survey by questionnaire 
• 1988 interview with Tech Transfer head of Carnegie-Mellon 

University: prepare to be (at least) 10 years in the read 
• Do not put technology transfer under the Vice President for 

Finance 
• So why are universities interested in technology transfer —

> to bring university technologies to the market (into the 
hands of consumers) with a few fringe benefits 
• good relationship with the community (thru news media) 
• good relationship with politicians (employment increase)

29

http://a16z.com/2014/05/13/  
understanding-saas-valuation-primer/

ความจริงที่ไม่ค่อยพูดกัน
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ตัวอย่างความสำเร็จในประเทศไทย
• radioimmunoassay diagnostic kits  

BIOTEC -> Innova Biotechnology  
(faculty member startup model) 

• fluorescence lamp electronic ballast 
CU -> SME 
(students’ company model) 

• surgical tool 
PSU -> SCG  
(transfer to big company) 

• rubber allergy diagnostic kit 
PSU -> Thai SME backed by a US company with 
market access 
(transfer to international company)

30



Copyright 2016 by Lerson Tanasugarn. All rights reserved.

ปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย 
เมื่อเทคโนโลยีไม่เกิดการถ่ายทอด

• During triage 
• early-stage technology 
• unusual expectation of inventor 
• failure to check the relevant agreements and contracts 

• After triage 
• failure to transfer the invention to the University with a fair profit sharing agreement 
• problems with patent application drafting and prosecution 

• During negotiation 
• unexplainable valuation technique 
• unpublished university’s IP policy 
• unclear bottomline given to negotiator 
• failure to inform the potential licensee to license knowhow in addition to patent rights 

• After license is executed 
• no monitoring by licensee for signs of trouble 
• bad or no system for keeping tract of contracts 
• patent license without accompanied knowhow 
• secret, under-the-table deal that the university does not know (or pretend not to know)

31
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เสียงบ่นของภาคเอกชน
• University inventions are in early stages. 
• University inventions lack robustness. 
• Academics have no sense of time. 
• Some university technologies are purely hypes. 
• Considerations (e.g. upfront & royalty payments) 

are grossly overestimated. 
• As inventors, professors have unrealistic 

expectations for the values of their inventions. 
• Professors are not interested in making sure the 

recipient of the technology transfer (the licensee) 
actually acquired the needed technological 
capabilities.

32



Copyright 2016 by Lerson Tanasugarn. All rights reserved.

เสียงบ่นจากมหาวิทยาลัย
• Companies try to take advantage of naive 

academics. 
• Underestimation of the value of the faculty 

member’s invention. 
• Companies do not understand the university 

working environment and the nature of research 
that prevent accurate time commitment and 
warranty. 

• Companies are not on-time in milestone and royalty 
payments - and keep asking to waive any interest 
on the payable amounts.

33



5. 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

34
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถาบัน 
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ 
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับตลาดและการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

35Rahul & Rabelo (2006), Huang et al (2010)

ปัจจัยเหล่านี้มีที่มาจากการสำรวจในต่างประเทศ (Rahal & 
Rabelo, 2006; Huang et al, 2010) แต่ก็ใช้กับประเทศไทยได้
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ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน
• วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยมีชื ่อเสียงและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย 

• ประมุขของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนแก่หน่วยบริหาร

จัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

• มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

• มีการจัดโครงสร้างของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สืบเนื่องจากการวิจัย 

• มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยจัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างพอเพียง 

• หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ เป็นจำนวนเพียงพอ  ซึ่งปกติ

จะเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่ และดำเนินการมานาน 

• หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีพันธกิจ นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน 

• บุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยี มีทัศนคติเป็นมิตรต่อลูกค้า 

• มีการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษา อบรม ฝึกงาน ดูงาน ฯลฯ 

• หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีทีมการตลาดที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคเอกชน
36
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ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์
• ผู้ประดิษฐ์เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

• ผู้ประดิษฐ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนั้นๆ 

• ผู้ประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือในวงการนั้นๆ 

• ผู้ประดิษฐ์มีความคาดหวังที่เป็นจริงได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเขา 

• ผู้ประดิษฐ์กับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมมือกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาดให้ได้
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ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีมีความซับซ้อนพอเหมาะ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป แต่ก็ไม่ง่ายจนมีคู่แข่งมาก 

• เทคโนโลยีมีประโยชน์และข้อได้เปรียบสำคัญในสายตาของผู้รับเทคโนโลยี 

• ประโยชน์ของเทคโนโลยีวัดเชิงปริมาณได้ และเทคโนโลยีมีข้อได้เปรียบในสายตาของผู้ใช้ เมื่อ

เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 

• เทคโนโลยีมีความได้เปรียบและเหนือชั้นเชิงเปรียบเทียบอย่างยั่งยืน (sustainable 

competitive advantage and superiority) ในสายตาของผู้รับเทคโนโลยี 

• มีเครื่องต้นแบบที่ทำงานได้แล้ว 

• การประดิษฐ์นั้นเข้ากันได้กับเทคโนโลยีอื่นที่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกัน 

• เทคโนโลยีนั้นมีที่ใช้งานในอนาคต 

• เทคโนโลยีมีจุดขายอยู่ที่ความแปลกใหม่และเหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีเดิม 

• เทคโนโลยีมีความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการขอรับสิทธิบัตร 

• มีระดับการพึ่งพิงเทคโนโลยีอื่นน้อย 

• เทคโนโลยีมีความเสี่ยงและจุดอ่อนน้อย 

• ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ยาวนานมาก 38
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ปัจจัยเกี่ยวกับตลาดและการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
• ตลาดมีความต้องการสินค้าหรือเทคโนโลยีนั้นอยู่แล้ว 

• เครื่องกีดขวาง (barrier to entry) การเข้าตลาดของสินค้ามีน้อย 

• ไม่มีผู้เล่นรายใหญ่ผูกขาดตลาดไว้ 

• ตลาดอยู่ในช่วงที่มีความเติบโต 

• เวลาที่ต้องใช้ในการเป็นผู้นำตลาดในระดับที่กำหนดไม่น่าจะนานเกินไป 

• เทคโนโลยีสามารถเข้าตลาดได้ 

• ผู้ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย ตั้งราคาให้แข่งขันในตลาดได้ 

• เทคโนโลยีมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในตลาด 

• เป็นเทคโนโลยีแรกที่เข้าตลาด ไม่มีคู่แข่งเป็นระยะเวลานาน 

• การวิจัยที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ไปถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานนัก 

• เทคโนโลยีสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ในระยะเวลายาวนาน 

• กำไรที่คาดว่าจะได้รับมีสูง และทำกำไรได้เร็ว 

• ความเสี่ยงทางการเงินของเทคโนโลยีมีน้อย
39
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ปัจจัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
• ผู้ประดิษฐ์ได้ทำการสืบค้นภูมิหลังของศิลปวิทยาการมาแล้วอย่างถี่ถ้วน ทั้งที่เป็น

เอกสารสิทธิบัตร และที่เป็นบทความวิจัย 

• การประดิษฐ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนไม่ว่าโดยวิธีใดๆ 

• เทคโนโลยีไม่มีการถือสิทธิโดยผู้อื่นมาก่อน 

• ข้อถือสิทธิมีความแข็งแกร่ง 

• ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความศักดิ์สิทธิ์
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Ballista Analogy
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TLOs Plays a Central Role

42



6. 
ข้อเสนอแนะ  

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
ให้ TLO
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ที่มาของข้อเสนอแนะ
ข้อมูลการสร้างความเข้มแข็งของ TLO (เลอสรร ธนสุกาญจน์, 2012) มาจาก 2 แหล่งรวมกัน 

1. หลักการสร้าง social empowerment (Bartle, 2007) 
•ความเข้มแข็งด้านทรัพยากร 
•ความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
•ความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ TLO ในประเทศไทย

44

ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
• สิ่งที่ภาครัฐควรทำ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”) 

• โครงการสำคัญ 3 อันดับแรก 
• โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
• โครงการศึกษาเพื่อหาองค์ความรู้ 

• ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• หน่วยงานให้ทุน 
• หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
• มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ 
• TLO



โครงการ

45
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โครงการสำคัญ 3 อันดับแรก

1. โครงการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยบริหารจัดการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทำนองเดียวกับ AUTM Licensing Manual) 

2. โครงการจัดการประชุมประจำปีของนักถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทำนอง

เดียวกับการประชุมประจำปีของสมาคม AUTM) 

3. โครงการรางวัลหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดีเด่น และ

โครงการรางวัลนักบริหารจัดการเทคโนโลยีดีเด่น
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โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. โครงการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง(เฉพาะทาง)ระยะสั้น 

(Short Course) เช่น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ชีวภาพ เกี่ยวกับการคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม ฯลฯ 

3. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตร 

4. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีในบริบทของไทย 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (internship) การบริหารจัดการหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

6. สำหรับโครงการฝึกอบรมเบื้องต้นนั้น ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการฝึกอบรมเบื้องต้นด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เช่น หลักสูตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) จัดการฝึกอบรมต่อไปทุกปี
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โครงการศึกษาเพื่อหาองค์ความรู้
1. โครงการศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะ (Office Performance Index) ของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

2. โครงการศึกษาระบบการตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. โครงการศึกษาและจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4. โครงการศึกษาแนวปฏิบัติในการแบ่งปันผลประโยชน์ สำหรับโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

5. โครงการศึกษาการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารหน่วยงานบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6. โครงการศึกษาและจัดทำหลักการมาตรฐานของสัญญาที่ทำกับภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้บุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถทำงานได้

สะดวกรวดเร็ว และมีความมั่นใจว่าไม่ทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 

7. โครงการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีอาเซียน ต่อระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทย และการปรับตัวที่จำเป็น 

8. โครงการศึกษาวิธีการประเมินมูลค่าของเทคโนโลยี ที่ใช้ได้ในบริบทของประเทศไทย 

9. โครงการศึกษาการก่อตั้งหรือนำหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อ

เป็นแนวทางแก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจ 

10. โครงการศึกษาผลกระทบของการออกนอกระบบมหาวิทยาลัยของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

11. โครงการระดมความคิดเพื่อหามาตรการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย ภาค

รัฐ และภาคเอกชน 

12. โครงการศึกษาและจัดทำเอกสาร Executive Summary และ Briefing Documents สำหรับให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการบรรยายสรุปผู้บริหารหน่วยงานในโอกาสต่างๆ เช่น 

ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 48



ข้อเสนอแนะ  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอต่อหน่วยงานให้ทุน
1. กำหนดเป็นเงื่อนไขแก่ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยให้ทุนของรัฐ ต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการ

บริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่รัฐจัดขึ้น อยู่ในคณะผู้วิจัยด้วย 

2. จัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าไปดูการทำงานของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นครั้งคราว เพื่อให้คำแนะนำ 

3. จัดทำ IP Consultant Short List เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ขาดความ

ชำนาญเฉพาะสาขาได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ 

4. ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ วางระบบให้โจทย์วิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐ ให้

มีพื้นฐ่านมาจาก knowledge-based, area-based และ industry-based ในสัดส่วนที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิจัยของรัฐจะกำหนดให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานนั้นๆ 

5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาควรทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยว่า การสนับสนุนของ สำนักงานฯ ไม่ได้มี

อยู่ตลอดไป แต่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อมหาวิทยาลัยที่เห็นประโยชน์ของการมี

สำนักงานและกิจกรรมการบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะได้เตรียมการสนับสนุนต่อไป เช่น ตั้งงบ

ประมาณค่าจ้างบุคลากร หรือย้ายโอนหน่วยฯ ไปอยู่ภายใต้โครงสร้างของอุทยานวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ฯลฯ
50
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ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

ในการอบรมบุคลากรไม่ว่าจะในชื่อใด (เช่น patent agents, 

patent attorneys หรือ technology transfer consultants) ในเวที

ต่างๆ หน่วยงานผู้จัดควรพิจารณาผนวกองค์ความรู้ใหม่ๆ ของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าไปด้วย อาทิ เทคนิคการเสาะแสวงหา

และสกัดเทคโนโลยี
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ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต้นสังกัด จำเป็นต้องมีความเข้าใจว่าหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น 

cost center ที่จำเป็นต้องมี เพื่อผลักดันผลการวิจัยในหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ ให้ออกไปทำประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยได้ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจไม่ถึงกับทำให้หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเลี้ยง

ตัวเองได้ในระยะสั้น 

2. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจหรือการจัดการและการ

บัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยจัดทำแผนธุรกิจสำหรับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่

อาจารย์หรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาบุคลากร 

3. พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ในการจัดระบบให้มีสิ่งล่อใจ (incentive) สำหรับผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยหักจากค่าตอบแทนสิทธิที่ได้รับ มาเป็นเงินกองกลางสำหรับหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

4. ปรับปรุงแรงจูงใจต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น KPI ตำแหน่งในหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้ทัน

สมัยและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน 

5. ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนวิจัย วางระบบให้โจทย์วิจัยในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยของรัฐ ให้มี พื้นฐ่านมาจาก 

knowledge-based, area-based และ industry-based ในสัดส่วนที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยจะกำหนดให้

เข้ากับบริบทของหน่วยงาน 52
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ข้อเสนอแนะต่อ TLO
1. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างในการสร้างค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังมาตรฐานจรรยาบรรณของนักถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มข้น 

2. ปลูกฝังแนวคิดการทำงานเชิงรุก เข้าไปในคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และในการอบรม

บุคลากรของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เทคโนโลยีจากอาจารย์หรือนักวิจัยได้รับการเปิดเผย (disclose) ต่อมหา

วิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐมากขึ้น จะได้เกิดความคุ้มทุนของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มากขึ้นไปด้วย 

3. ปลูกฝังความตระหนักของบุคลากรในหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถึงความสมดุลย์ในการแบ่งเวลาเพื่อทำงานในสำนักงานที่คั่ง

ค้างให้เสร็จ กับเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับนักวิจัยและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความไว้

วางใจจากเครือข่าย อันจะส่งผลไปถึงความคล่องตัวในการทำงานในที่สุด 

4. ในกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่มีนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีควรเป็นเจ้าภาพในการจัดทำ

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต้นสังกัด และนำนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ขึ้น web site ของหน่วย

งานนั้นๆ 

5. ไม่ทอดทิ้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เนื่องจากเป็นแหล่งของทรัพย์สินทางปัญญามากมาย ในอันที่จะสร้างเสริมขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. ควรเลือกจ้างบุคลากรใหม่ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี และเร่งพัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งส่งไป

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเจ้าภาพ หรือหน่วยงานอื่น หรือส่งไปทำงานในสิ่งแวดล้อม

ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ปี 

7. การหาตลาดให้เทคโนโลยีใหม่ นอกจากหาตลาดในประเทศแล้ว ต้องมองในระดับโลกด้วย โดยอาจทำผ่านเครือข่ายต่างประเทศที่มีอยู่ 

8. ใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ facilitator ในการดำเนินการจัดทำ Outcome Mapping ตามที่ได้ให้หลักการไว้ใน slide แผ่นถัดไป เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งผ่านทางบุคลากรของหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเอง 53
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Strengthening TLOs with “Outcome Mapping”
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เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ดร. เลอสรรสำเร็จการศึกษาในสาขาชีววิทยา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard 

University) สหรัฐอเมริกา เคยทำการวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ก่อนจะเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 27 

ปี  นอกจากนั้นยังเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยเป็นที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เคยเป็นกรรมการ

บริหารศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เคยเป็นกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เคยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหรรมวิจัย เคยเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เคย

เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยนาโน (NICT) 

และเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เครือซิเมนต์ไทย และบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
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