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สถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ ง

ประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม มีภารกิจ

ในการด�าเนินงาน ด้านการวิจัยพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

และการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ

คุณภาพ เพื่อเสริมศักยภาพความมั่นคงของประเทศ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพัฒนาประเทศ วว. มีผลงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เชิงประยุกต์ มีผลงานวิจัยเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต้นแบบ ตลอดจนการ

ให้การบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การประเมินระบบ

มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการท�าการวิจัย พัฒนา และการผลงานวิจัยน�าไปใช้

ประโยชน์ วว. จึงได้ให้ความส�าคัญในการจัดการเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ภารกิจด้านงานวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. ให้มีความต่อ-

เนื่องและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบาง

ส่วน หรือกระทั่งสามารถพัฒนาต่อยอดคิดค้น จนเกิดส่ิงใหม่ 

ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท�างาน รวมถึง

มิติรูปแบบการด�าเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (busi-

ness model) ซึ่งส่ิงใหม่ท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนาคิดค้นดัง

กล่าวต้องสามารถสร้างคุณค่า (value) ใหม่ให้แก่องค์กรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจเป็นมิติทางการ

เงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน นวัตกรรมไม่ได้ถูกจ�ากัดเฉพาะแค่ 

นวัตกรรมระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นในระดับ

หน่วยงานภายใน ระดับกระบวนการ จนกระทั่งถึงระดับบุคคล 

โดยนวัตกรรมจ�าเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการมาจาก

รากฐาน 3 ปัจจัย ได้แก่ 

1) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 

    (creativity) 

2) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (newness) 

3) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (value)   

นวัตกรรมสามารถยกระดับให้องค์กรสามารถก้าวเข้า

สู่มิติใหม่ในการด�าเนินการ ทั้งการสร้างคุณค่า ให้เกิดการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

ถอดรหัสการจัดการเทคโนำโลยีและนำวัตกรรม

ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์
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รวดเร็วของลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่ม

ศักยภาพด้านการแข่งขันของหน่วยงานและประเทศ

การจัดการเทคโนำโลยีและนำวัตกรรม ของ วว. 

 วว. มีการการด�าเนินงานด้านการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ที่สอดคล้องตามหลักของข้อก�าหนดการด�าเนิน-

การ ส�าหรับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง

ข้อก�าหนดระบบการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ

ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 

Model : SE-AM  หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ตาม

หลักเกณฑ์คู ่มือการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง

การคลัง ได้แก่  

การนำ�องค์กรสู่การจัดการเทคโนำโลยีและนำวัตกรรม

การน�าองค์กรสู่การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กล่าวคือ วว. โดยคณะผู้บริหารได้มีความมุ ่งมั่นในการขับ-

เคลื่อน การด�าเนินการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้

ก�าหนดทิศทางการด�าเนินการหลักขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

วัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยมองค์กร ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อน

การด�าเนินการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้แก่

วิสัยทัศน ์  เป ็นองค ์กรชั้นน�าในการบูรณาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร ้างสังคม

นวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

วัฒนธรรมองค์กร “สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้าง

คุณค่านวัตกรรม”

ค่านิยมองค์กร “Smart TISTR  มุ่งเน้นลูกค้า  พัฒนา

ตนเอง”

ระบบการจัดการเทคโนำโลยีและนำวัตกรรม วว.

ภาพรวมของระบบการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วว. ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การสร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 2) การบริหารจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมให้เป็นระบบ และมีความพร้อมที่จะน�ามาใช้

ประโยชน์ 3) การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ตามแผนผัง ดังแสดงในรูปที่ 1 กล่าวคือ 

1) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่วนที่หนึ่ง เป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยน�าเข้าด้านต่างๆ  

และปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Input & Environment) เพื่อใช้พิจารณา

ประกอบในการก�าหนดทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการสร้าง
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส�าคัญเหมาะสมตรงกับทิศทาง ความ

ต้องการขององค์กรและการน�าไปใช้ประโยชน์ ปัจจัยน�าเข้าที่

ส�าคัญส�าหรับประกอบในการพิจารณา เช่น แผนยุทธศาสตร์

ชาติ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล 

แผนกระทรวงฯ แผนยุทธศาสตร์องค์กร  ทิศทางของเทคโนโลยี

ในปัจจุบันและอนาคต (technology trends) เสียงสะท้อนจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of stakeholder, VOS) สะท้อน

จากลูกค้า (Voice of customer, VOC) เป็นต้น เพื่อประกอบ

ในการพิจารณาในการก�าหนดทิศทางการสร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  

ส่วนที่สอง คือระบบนิเวศนวัตกรรมและวัฒนธรรม

นวัตกรรม (Innovation Ecosystem & Culture) ขององค์กรใน

การขับเคลื่อน ได้แก่ สภาวะการน�าองค์กรของผู้บริหาร (lead-

ership) ที่มุ ่งมั่นในการขับเคล่ือนผลักดันทิศทางในการสร้าง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร นอกจากนั้น ยังมีปัจจัย

อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรขององค์กร การบริหารทรัพยากร

บุคคล วัฒนธรรมองค์กร ผู้มีส่วนร่วมและหุ้นส่วน (partners) 

ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่การเงิน 

ส่วนที่สาม คือการสร้างแผนยุทธศาสตร์ แนวคิด 

(Strategic Idea & Concept  Development) จากปัจจัยใน

ส่วนที่หนึ่ง น�ามาสร้างแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน 

แผนที่น�าทางเทคโนโลยี (Technology Road Map, TRM)  

และข้อเสนอโครงการ ท่ีมีความส�าคัญที่สอดคล้องและมีความ

ส�าคัญต่อปัจจัยน�าเข้าต่างๆ

ส่วนที่สี่ กระบวนการ การด�าเนินการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development Process) เป็นกระบวนการใน

การด�าเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการ การทดลองวิเคราะห์ 

การทดสอบของนักวิจัยท่ีได้น�าเสนอตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้ได้ผลลัพธ์ ตามแผนและวัตถุประสงค์

ของโครงการที่ได้น�าเสนอไว้  

ส่วนที่ห้า คือผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากการด�าเนิน

การวิจัยและพัฒนา ได้แก่ เทคโนโลยี นวัตกรรม  เช่น ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ ต้นแบบ (prototype) ตลอดจนนวัตกรรมรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ (new business/ models)

2) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น

ระบบ 

ส่วนที่หก คือ การบริหารจัดการข้อมูล และการ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Data and Intellectual Prop-

erty Management) เมื่อได้ผลของการด�าเนินการโครงการวิจัย

และพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่างๆ  ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อความ

สะดวกในการน�ามาใช้ประโยชน์ โดยจัดท�าเป็นรูปแบบในระบบ

ดิจิทัล ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การวิจัย เครื่อง

มือสิ่งประดิษฐ์ ต้นแบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการ

บริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge manage-

ment, KM) เพื่อเป็นองค์ความรู้ขององค์กร ส�าหรับเป็นคลัง

แห่งความรู้ขององค์กร ที่มีความส�าคัญการน�าไปใช้ประโยชน์

ในการด�าเนินงาน และขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค์กรใน

การด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

องค์กร นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ส�าคัญมาก ในการปกป้องผลงาน

วิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กรที่ได้จากการวิจัยและ

พัฒนา คือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellec-

tual Property (IP) Management) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

องค์กร ปกป้อง หรือประกอบในการน�าไปใช้ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สู่ผู้รับการถ่ายทอด ส�าหรับการน�าไป

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดมูลค่าต่อองค์กรต่อไป 

3) การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

ส่วนที่เจ็ด การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ (Technology & Innovation Utilization)  เป็นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ไปสู ่ผู ้รับการถ่ายทอด

เพื่อการใช้ประโยชน์ อาจจะเป็นส่วนของภาครัฐบาลด้วยกัน 

หรือภาคเอกชน ผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลาง (Small & Medium En-

terprise, SMEs) โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercial utilization) และเชิง-

สังคม (social utilization)

ส่วนที่แปด การสร้างมูลค่า (Value Creation) จาก

การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ รายได้ 

(income) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบทางสังคม ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนที่ดีขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพในการ

แข่งขันของประเทศ  

โดยทั้งแปดส่วนนั้น มีระบบที่สนับสนุนส่งเสริมใน

การด�าเนินการ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหรือส่งเสริมให้เกิด

ประสิทธิภาพในแต่การด�าเนินงาน คือระบบการจัดการความรู้

ขององค์กร (Knowledge Management, KM) และระบบ

ดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (Digital & IT) เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นระบบ       
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วว. มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมระยะ

ยาว (ปี พ.ศ. 2563–2564) และแผนปฏิบัติการประจ�าปี โดย

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท�า โดยอ้างอิงให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 

(Enablers) ด้านการจัดการนวัตกรรม (innovation manage-

ment) ซึ่ง สคร.  ให้ทุกรัฐวิสาหกิจด�าเนินการตามเกณฑ์ เพื่อมุ่ง

เน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่

เหมาะสม ในการน�าองค์กรบรรลุสู่ การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดังนี้   

แผนำยุทธศาสตร์นำวัตกรรม วว. ปี 2563-2564 และ
แผนำบริหารจัดการนำวัตกรรมป ี2563

วว. มีแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมที่ส�าคัญ 3 ด้าน เพื่อ

ขับเคลื่อนให้ วว. เป็น “เป็นองค์กรนวัตกรรมที่สร้างความเข้ม-

แข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน” ดังแสดงในรูปที่ 2 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมนวัตกรรมและ

พัฒนาบุคลากร

มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการสร้าง

แนวทางและบรรยากาศที่ท�าให้บุคลากรมีค่านิยมการแลก-

เปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  

เป้าประสงค์ 

•	สร้างค่านยิม สงัคม และวัฒนธรรมท่ีมุง่เน้นนวัตกรรม 

เพื่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

•	 เพิม่จ�านวนนวตักรในองค์กรผ่านการยกระดบัทกัษะ 

และความสามารถด้านนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

มุ ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการ 

องค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล สร้างสรรค์ให้เกิดเป็น

รูปที่ 1  แผนผังการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วว.

Output
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นวัตกรรมที่ มีคุณค ่าและสามารถสร ้างมูลค ่าเพื่อการใช ้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม 

เป้าประสงค์ 

•	เพิ่มรายได้จากนวัตกรรมผ่านกลไกการเพิ่มประ-

สิทธิภาพการผลักดันผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์  

•	เกิดสังคมนวัตอัตลักษณ์เชิงพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ที่

กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง (inclusive growth) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 

มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยี

นวัตกรรมครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม Quadru-

ple Helix ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ระบบจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา โดยน�าดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วน

ช่วยในกระบวนการจัดการ 

เป้าประสงค์ 

•	คลังความรู้ดิจิทัลด้านการวิจัยฐานชีวภาพ (bio-

based research) ที่น�าไปใช้ต่อยอด สร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เกิดคุณค่าสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

•	รูปแบบการท�างานกับเครือข่ายด้านนวัตกรรม

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามหลักการ Quadruple He-

lix (หน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการ

ศึกษา) 

•	ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมท่ีน�าระบบดิจิทัลและ 

IT มาใช้ในกระบวนการจัดการ

แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ของ วว. ปี 2563-2564  และแผนปฏิบัติการประจ�าปี 2563

รูปที่ 2 แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ของ วว. ปี 2563-2564 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี 2563

แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม วว. ปี 2563-2564
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน”

1.1

1: 2: 3:

1.1.1 1.2.1 2.1.1 3.1.1 3.2.1

3.2.2

2.1.2 3.1.2

 Quadruple Helix

 (Enabler)
1.1.2

1.2
2.1 3.1 3.2

1

5

5

3 6

6

6
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การบริหารจัดการทรัพย์สินำทางปัญญา  วว.

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นส่วนที่

ส�าคัญหลัก ในการด�าเนินการของการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของ วว. ในส่วนของการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์หรือสังคม โดยมีข้ันตอนการด�าเนินงาน ดังแสดงในรูป

ที่ 3 ดังนี้ 

1. การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Creation)

1.1 ศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม วว. 

1.2 ศูนย์เช่ียวชาญฯ น�าส่งผลงานวิจัยและ

พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความเป็นได้ทางการ

ตลาด/เทคโนโลยี/นวัตกรรม เป็นงานท่ีมีระดับความพร้อมของ

เทคโนโลยีขั้นต�่า Level 5 (Technology Readiness Level: 

TRL) และเป็นงานทีมี Business Model Canvas (BMC) ให้แก่

ส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริม

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Protection)

2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา วว. น�าผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ยื่นค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ฯลฯ  

2.2 เมื่อผลงานได้รับการจดทะเบียนบริหาร

จัดการส่งเสริมการน�าผลงานดังกล่าวออกสู่เชิงภาคพาณิชย์ให้

กับผู้น�าไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงธุรกิจและสังคม เช่น บริษัทขนาด

ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ (business 

matching) หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (licensing)

3. ผู้น�าผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไปใช้ประโยชน์ (Commercialization) 

3.1 ก�าหนดกลุ ่มเป้าหมายผู ้น�าผลงานไปใช้

ประโยชน์เป็น 2 กลุ่ม เชิงพาณิชย์ ได้แก่ กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ SMEs และเชิงสังคม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน เกษตรกร 

3.2 เมื่อกลุ่มเป้าหมายเชิงพาณิชย์น�าผลงานไป

ใช้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการจะเป็นไปในรูปแบบ

การท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 3 รูปแบบ

- การอนุญาตให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclu-

sive licensing) 

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ผู้รับอนุญาต (non-exclusive licensing) 

- อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่

จ�ากัดเจ้าของสิทธิ (sole licensing) 

3.3 รายได้เกิดจาก 

- คิดค่าตอบแทน/ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(Upfront fee) เป็นเงินก้อนเมื่อท�าสัญญา 

- ค่าสิทธิประโยชน์ (royalty fee) ในอัตรา 

ร้อยละ 1-5 ของยอดขาย (gross sale) ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน

ของโครงการ โดยใช้ราคาจ�าหน่ายจากโรงงานไม่รวมภาษีและ

ค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้

- คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่ปรึกษา รวม

ทั้งค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและการทดสอบ

3.4 กลุ่มเป้าหมายเชิงสังคมทาง วว. จะส่งเสริม 

สนับสนุนการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการอบรม การ

ให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การจัดการข้อมูล (Data Management)

วว. มีการด�าเนินการจัดการข้อมูล เพื่อให้มีการจัด

เก็บเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่และมีความสะดวกส�าหรับการน�า

มาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ท่ีสนใจ หรือผู้-

ประกอบการภายนอกสามารถที่จะทราบและเข้าถึงข้อมูล 

สามารถเลือกข้อมูลตามท่ีต้องการ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการต่างๆ จากการด�าเนินการวิจัยและ

พัฒนา โดย วว. ได้จัดรวบรวมในรูปแบบของฐานข้อมูลต่างๆ 

เช่น ฐานข้อมูลผลงานพร้อมถ่ายทอด ฐานข้อมูลเครื่องมือและ

เครื่องจักร ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลนักวิจัย เป็นต้น 

ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 3 รูปแบบและขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1.2 น�าส่งผลงานวิจัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- มีความเป็นไปได้ทางการ

ตลาด/เทคโนโลยี/

นวัตกรรม

- เป็นงานที่มี TRL ขั้นต�่า

Level 5

- เป็นงานที่มี BMC

1.1 นักวิจัยศึกษา

ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. Creation 2. Protection 3. Commercialization

บริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและส่งเสริมการ

น�าผลงานไปใช้ประโยชน์

เชิงพานิชย์/สังคม

ผู้น�าผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม

วว.
ส�านักจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม วว.

3.1 เชิงพานิชย์
  (1) บริษัทขนาดใหญ่

  (2) หน่วยงานภาครัฐ

  (3) SMEs

3.2 เชิงสังคม
  (1) วิสาหกิจชุมชน

  (2) เกษตรกร

หน่วยบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

วว. (IP Office)

2.1 ยื่นค�าขอจด

ทะเบียน สิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ /

เครื่องหมายรับรอง ฯลฯ

2.2 ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา

2.3 จัดท�าฐานข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยส่งเสริมการน�า
ผลงานไปใช้ประโยชน์
เชิงพานิชย์/สังคม
3.1.1 Matching
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3.1.2 ท�าสัญญาการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
- Exclusive
- Non Exclusive right
- Sole right
3.1.3 รายได้
- ค่า Upfront fee
- ค่า Royalty fee

3.2.1 ประสาน

อบรม การให้

ความรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับกลุ่มผู้น�า

ผลงานไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคม
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รูปที่ 4 ตัวอย่าง (ก.) ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์  (ข.) ฐานข้อมูลเครื่องจักร ที่พร้อมถ่ายทอด

	 	 						ก.																																																																					ข.

บทสรุป

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญมากในการด�าเนินงานของ วว. ที่สอดคล้อง

และส่งเสริมภารกิจหลัก  (core business)  ของ วว.  ที่มีภารกิจในการด�าเนินด้านการวิจัยและพัฒนา  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กร ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และตลอดจนการน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรและของประเทศอย่างยั่งยืน 
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