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 คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดการให้บริการ
ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บุคลากรและนักศึกษาได้
วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยให้ภาคเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
ดังนั้น จึงต้องเกิดกระบวนการขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิด
สิทธิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยเอง ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในเทคโนโลยีหรือส่ิงประดิษฐ์จะถูกจัดสรรให้แก่นักวิจัยและมหาวิทยาลัยใน
สัดส่วนท่ีก าหนดตามระบเบียบของมหาวิทยาลัย 

 คณะผู้จัดท าหวังว่าข้อมูลในเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้
เป็นแนวทางของกระบวนการอนุญาตให้สิทธิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค าน า 

 

 

สารบัญ 

การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารของฝ่ายงานอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

ขัน้ตอนการปฎบัิตงิานอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

 1. การพจิารณา IP ทีม่ศัีกยภาพในเชงิพาณชิย ์

 2. สรปุผลงานเพือ่ประชาสัมพันธ ์

 3. การประเมนิมลูคา่ IP  

 4. การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ
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 การอนุญาตให้ใชส้ิทธิ (Licensing) เปน็อีกรูปแบบหนึ่งทีท่ าผลงานทรัพย์สนิทาง
ปัญญา (Intellectual Property: IP) ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยถูก
น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) จาก
มหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชน 

 ที่ผ่านมาได้มีการด าเนนิการอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างนักวจิัยกับภาคเอกชนโดย
ไม่ผ่านมหาวิทยาลยั จึงท าให้การด าเนนิการในด้านดังกลา่วไมม่ีระบบทีช่ัดเจน ไม่มีการท า
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลย ี ไม่มีการท าสญัญาปกปิดข้อมูลหรือท าสัญญารักษา
ความลับ รวมไปถึงผลงานวิจัยหลายงานไม่ได้รบัการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
         ปัจจุบันมียทุธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยใช้งานวจิัยเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญได้ผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้หรือผลงานวจิัยมาใช้เป็นฐาน ในการสร้างเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึน (Knowledge-based economy) นอกเหนือจากการรับจ้างวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมและการท าวิจยัร่วมระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อต่อยอดแล้ว การอนุญาตให้
ใช้สิทธิเปน็อีกรูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ 
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 กระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธปิระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้  
          -  ตรวจสอบสถานะและประเมินศักยภาพของงานวิจยัในด้านตา่งๆ เชน่ ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยทีี่ใช้ประดิษฐ์ ความสามารถในการท าตลาด เป็นตน้  
  - ประเมินมูลคา่เทคโนโลยีหรืองานวิจัย (Evaluation)   
   -  สรรหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิหรือเทคโนโลยี (Licensee) 
          -  เจรจา (Negotiation) มีประเด็นที่ต้องเจรจาต่อรอง เช่น ระยะเวลาการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ขอบเขตในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเทคโนโลยี การจ่ายค่าตอบแทน (Royalty) 
ให้กับผู้ให้สิทธิ เป็นต้น  
 -  ท าสัญญาระหว่างผู้ให้สิทธิ (มหาวิทยาลัย) และผู้ขอใช้สิทธิ  
 -  การดูแลรักษาสิทธิของผู้อนญุาตตลอดระยะเวลาทีส่ัญญามผีลบังคบัใช้เบื้องตน้
ของผลงานทรัพย์สนิทางปัญญาต่อภาคเอกชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สนใจที่จะ
น ามาสู่การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามรูปแบบที่เสนอมาข้างตน้ 

การอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ

 

 

 โดยทั่วไปแล้วกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ภาคเอกชนสนใจขอใช้สิทธิ
ในองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของนักวิจัย หรือกรณีที่นักวิจัยประสงค์จะน างานวิจัยของ
ตัวเองไปจ าหนา่ยให้กับบริษัท หรือประสงค์จะตั้งบริษทัเพื่อจ าหน่ายเทคโนโลยีที่ตนเอง
ประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น จึงต้องเกิดกระบวนการขออนุญาตใชส้ิทธิเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
ด้านทรัพยส์ินทางปัญญาและเพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้วิจัยและมหาวิทยาลัย
เอง รายได้ที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยหีรือสิ่งประดิษฐ์จะถูกจัดสรร
ให้แก่นักวิจัยและมหาวิทยาลัยในสัดสว่นขึ้นกับระเบียบของมหาวิทยาลัย กระบวนการต่างๆ 
ที่กล่าวมาขา้งตน้จะเกิดขึ้นได้ตอ่เมื่อนักวิจัยท าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อย
แล้ว เช่น การจดสิทธิบตัร-อนุสทิธิบัตร การจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดแจ้งเพื่อคุ้มครองความลับ
ทางการค้าในส่วนของฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการน าข้อมูลการจดสทิธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรของนักวิจัยที่มาใชบ้ริการจดคุ้มครองมาท าการประเมินศักยภาพเบื้องต้นเพื่อ
น าไปสู่เชงิพาณิชย์เพื่อน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งประดษิ์ต่อภาคเอกชนผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ และสรรหาผู้สนใจที่จะน ามาสู่การน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตาม
รูปแบบที่เสนอมาข้างต้น 
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ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายงานอนญุาตให้ใช้สิทธิ 
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ภาคเอกชน 

ส ารวจ
ผลงานท่ี
ตอ้งการ + 
แจง้ความ
ประสงค์
ขอ
อนุญาต
ใชสิ้ทธิ 

ประเมิน
ศกัยภาพ 
(5 วนั) 

นักวจัิย

นกัวจิยัน า
ผลงานวจิยั
เขา้สู่การจด
ทะเบียน
ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
(สิทธิบัตร / 
อนุ
สิทธิบัตร / 
ลิขสิทธ์ิ) 

มี
ศกัยภาพ 

ไม่มีศกัยภาพ 

ประชาสัมพันธ์  (แผ่น
พั บ  นิ ท ร ร ศ ก า ร 
เว็บไซต์)  เพื่อเสาะหา
ภาคเอกชน  

ไม่ประชาสมัพนัธ์ 

ไม่มีภาคเอกชนสนใจ มีภาคเอกชนสนใจ 

เจรจาร่วมกนัเพื่อหาเง่ือนไขการอนุญาต
ใหใ้ชสิ้ทธิท่ีเหมาะสม 

ร่างสัญญาส่งใหภ้าคเอกชนพิจารณา  
(1 วนั) 

ปรับร่างสัญญา + ลงนามสัญญา 

ติดตามการจ่ายค่าตอบแทน+จดัสรร
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 

 

1. การพจิารณา IP ทีม่ศีกัยภาพในเชงิพาณิชย ์

 

2. สรปุผลงานเพือ่ประชาสมัพนัธ ์

 

3. การประเมนิมลูคา่ IP 

 

4. การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

 

5. ตดิตามและจดัสรรคา่ตอบแทน 

ขั้นตอนการปฎิบัตงิานอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ
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1. การพจิารณา IP ทีม่ศีกัยภาพในเชงิพาณิชย ์

 1.1  มีศักยภาพ คือ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เห็นในเชิงประจักษ ์
 1.2  ไม่มีศักยภาพ คือ การที่พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วไมส่ามารถเห็นในเชิง
ประจักษ์ได้และไม่สามารถน าผลงานดังกล่าวออกสู่เชิงพาณิชยไ์ด้ 
 1.3 ขั้นตอนการพิจารณาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ มีศักยภาพ/มีศักยภาพโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
 - เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความใหม่ คอื  ไม่เคยมีการประดิษฐ์ที่ไหนมากอ่นและไม่เคยมีการ
เผยแพรห่รือประชาสมัพันธ์ที่ใดมาก่อน  
 - เป็นการประดิษฐ์ที่พัฒนาน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น คือ มีการได้รับประดิษฐ์พัฒนาจาก
สิ่งประดิษฐต์ัวเดมิให้ดีขึ้นจากสิ่งประดิษฐ์ตัวเดิม เช่น การเพิ่มเทคโนโลยีเขา้ไป  
 -  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับทางอุตสาหกรรม คือ สามารถน าผลิตและใช้งานได้จริงใน
เชิงอุตสาหกรรม 
 1.4  น าผลงานการประดิษฐ์สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มาประชุมกับผู้จดัการส านักงาน/แผนก
ยกร่าง/แผนกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าผลงานการประดิษฐ์มีศักยภาพ
หรือไมม่ีศักยภาพ 
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หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผลงานวจิยั 
และสิง่ประดษิฐส์ู่

ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์
เกณฑก์ารพจิารณาตดัสนิ คา่คะแนน 

1. อายุสทิธบิตัร การมอบอ านาจบรหิารจดัการให ้

มข. 

10 

2.  มีศกัยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

(ปริมาณความต้องการของตลาด/ขนาดของ

ตลาด/มลูคา่ตลาด) 

20 

3. มคีวามพรอ้มในการถา่ยทอดเทคโนโลย ี 20 

4. มผีลติภณัฑต์น้แบบหรอืแบบจ าลอง 20 

5.เป็นผลงานทีม่ปีระโยชนต์อ่สงัคมและเศรษฐกจิ

ในระดบันานาชาต ิ

20 

6. มผีลการวจิยัในระดบัหอ้งทดลอง 10 

รวม 100 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ 

ดา้นการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ / 

ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
เกณฑก์ารพจิารณาตดัสนิ คา่

คะแนน 

1. อายสุทิธบิตัร การมอบอ านาจบรหิารจดัการให ้มข. 10 

2. มศีกัยภาพทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ (ปรมิาณ

ความต้องการของตลาด/ขนาดของตลาด/มูลค่า

ตลาด) 

10 

3. มคีวามพรอ้มในการถา่ยทอดเทคโนโลย ี 10 

4. มผีลติภณัฑต์น้แบบ 20 

5.เป็นผลงานทีม่ปีระโยชนต์่อสงัคมและเศรษฐกจิใน

ระดบันานาชาต ิ

10 

6. มผีลการวจิยัในระดบัหอ้งทดลอง 10 

7. มผีลการวจิยัในระดบัสตัวท์ดลอง 10 

8. มผีลการวจิยัในมนษุย ์ 20 

รวม 100 6 



 

 

 

2. สรปุผลงานเพือ่ประชาสมัพนัธ ์

 

ตวัอยา่งเอกสารประชาสมัพนัธ ์
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3. การประเมนิมลูคา่ IP 

 1. ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย หรือ
ขอแผนธุรกิจจากนักลงทุน (ถ้ามี) 

  2. ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ 3 วิธี เพ่ือตรวจสอบมูลต่า
ตามความเหมาะสมของลักษณะทรัพย์สินทางปัญญา  

   - วิธีคิดจากราคาตลาด  (Mark Approach) 

       - วิธีคิดจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (Cost Approach) 

        - วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
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 3. น ามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ได้แก่ 

 - ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee / Upfront fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่
ผู้รับอนุญาตช าระให้แก่ผู้อนุญาตเพ่ือตอบแทนการเข้าถึงเทคโนโลยี และเป็นการ
แสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้รับอนุญาตในการขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ปกติช าระ ณ วันลงนามสัญญา 

 - ค่าตอบแทนรายปี (Royalty fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้รับอนุญาตช าระให้แก่
ผู้อนุญาตเพ่ือตอบแทนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา นโดยช าระในแต่ละปีตลอดอายุ
สัญญา 

 

4. การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ
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 1. ผู้สนใจที่เป็นภาคเอกชนสนใจผลงานทรัพย์สนิทางปัญญาติดต่อมาทางโทรศัพท ์
หรือทางอีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ 

 2. สอบถามถึงข้อมูลของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่สนใจ ขอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และค้นหาประวัติการก่อตั้งบริษทัว่ามีการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
ประเภทใด และมีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่ทางอินเตอร์เน็ต 

 3. จัดเตรียม ข้อเสนอเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ (Term sheet) ประกอบด้วย
รายละเอียดเก่ียวกับ ข้อมูลผลงานทรัพยส์ินทางปัญญา ข้อมูลบริษัท/ผูป้ระกอบการ วันที่ที่
เสนอข้อมูล ขอบเขตการอนุญาต รูปแบบการอนุญาต ค่าธรรมเนียมการอนุญาต และ
เงื่อนไขอ่ืนๆ  

 4. เมื่อบริษัท/ผู้ประกอบการตกลงที่จะขอท าสัญญาอนุญาตใชส้ิทธิ ด าเนินการร่าง
สัญญา ก าหนดวันลงนามในสัญญา และจัดท าสัญญา 

 5. นักวิจัยท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษทัของผู้รับอนุญาตต่อไป 

 เอกสารประกอบสัญญา ควรประกอบด้วย  
 - ส าเนาค าขอรับสิทธบิัตร/อนุสทิธิบัตร 
 - รายละเอียดเก่ียวกับผลงานทรัพย์สินทางปญัญา 
 - รายละเอียดเก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนาผลติภัณฑ ์
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบตัิราชการ
แทนอธิการบดี” 
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง “การมอบอ านาจการบรหิารเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปญัญา” 
 -  ส าเนาส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการรองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 -  ส าเนาบัตรบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม/หนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท/หนังสือรับรองบริษัท 
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5. ตดิตามและจดัสรรคา่ตอบแทน 

 1. ติดตามการช าระค่าธรรมเนียม  
 2. เมื่อได้รับหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมจากผู้รับอนุญาต ท าเรื่องขอให้ 
กองคลังออกใบเสร็จรับเงิน 
 3. จัดเตรียมเอกสารยืนยันการจัดสรรผลประโยชน์ 
 4.จัดเตรียมเอกสารการจัดสรรผลประโยชน์โดยจัดสรรตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 5. ส่งให้กองคลังด าเนินการโอนเงินตามประกาศ 
 6. แจ้งนักวิจัยและต้นสังกัดเมื่อกองคลังโอนเงินเรียบร้อย 
 7. เมื่อครบก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้รับอนุญาต 
และติดตามการช าระค่าธรรมเนียม 
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 การจัดสรรผลประโยชน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามข้อ 6 

 6.1 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
หรือได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากผู้ทรงสิทธิร่วมเรียบร้อยแล้ว ให้จัดสรร
ผลประโยชน์ ดังนี้   

  6.1.1 ให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์หรือผู้วิจัยผลงานคน
เดียว หรือหลายคน ร้อยละ 60  

   6.1.2  ให้มหาวิทยาลัยในส่วนค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยหรือ
ค่าบริการวิชาการ ร้อยละ 15 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   6.1.3 ให้กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 5 

   6.1.4  ให้คณะต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์
หรือผู้วิจัยหลัก ร้อยละ 20  

   6.2.3 ให้กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 5 

   6.2.4  ให้คณะต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์
หรือผู้วิจัยหลัก ร้อยละ 20 
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  6.2 ในกรณีท่ีมีผู้ทรงสิทธิร่วม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้ทรงสิทธิร่วมด้วย ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัก
ค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามสัดส่วนท่ีตกลงกันไว้ก่อน (ถ้ามี) 
หลังจากนั้นจึงจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ทรง
สิทธิร่วมตามสัดส่วนผลประโยชน์ท่ีท าข้อตกลงกันไว้  

 ให้น าค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) และผลประโยชน์
ในส่วนท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ มาด าเนินการจัดสรรผลประโยชน์ ดังนี้   

  6.2.1 ให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์หรือผู้วิจัยผลงานคน
เดียว หรือหลายคน ร้อยละ 60  

   6.2.2  ให้มหาวิทยาลัยในส่วนค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยหรือ
ค่าบริการวิชาการ ร้อยละ 15 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   6.2.3 ให้กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 5 

   6.2.4  ให้คณะต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์
หรือผู้วิจัยหลัก ร้อยละ 20 
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