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รกัษาการผูอ้าํนวยการ
ศ.ดร.ศนัสนยี์ ไชยโรจน์

โครงสรา้งองคก์ร

สนับสนุน โครงการบรกิารวชิาการ ทรัพยส์นิทางปัญญา การอนุญาตใหส้ทิธิ
ในทรัพยส์นิทางปัญญา

จําลกัษณ์

ศาลายา อาคารมวิ/ศาลายา

ดร.พยัต

อนุมัติจัดตั้งโดยสภาฯ ตุลาคม 2556

เริ่มดําเนินการตั้งแต่  1 มกราคม 2557

ปัจจุบันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

อาจารย์
นักวจิัย
ม.มหดิล

Contract Research
CTA / MTA NDA

Patent search / drafting
IPR Protection Technology licensing

Business development
Clinic Technology

ยุวลักษณ์ (เปิ้ล) สุทิศา (แจ่ม) พลอยพรรณ (พลอย)

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่

๘๗๑/๒๕๕๘ ให้รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยฯ ทําหน้าที่ รก.ผอ.สถาบัน

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
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คณะกรรมการอํานวยการ

จิตติมา (เจี๊ยบ)



Contract Research
CTA / MTA

IP Management

Commercialization
Start-up / Spin-off

สว่นงาน (คณะ/สถาบนั)
มหาวทิยาลยัมหดิล

นกัวจิยั มหดิล

มหาวทิยาลยัอืน่

สํานกังานอธกิารบดี

นกัวจิยัเจา้ของผลงาน

Private Company

VC Fund / Investors

Tech. Transfer
& Licensing หนว่ยงานภายนอก

นกัวจิยัเจา้ของผลงาน

MU Startup Fund

จดัต ัง้ธรุกจิใหม่

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

ผูร้ับบรกิาร
(ภายใน/ภายนอก)

มหาวทิยาลยั สถาบนัววิฒันฯ์ (MITI)

IP Protection, Evaluation & Drafting

Grant (6-60 months)

ผูม้อีาํนาจลงนาม

กองคลงั

กองกฎหมาย

Project proposal, Contract & Finance
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กองบรหิารงานวจิยั

Technology / Know-how / IP

Technology / Know-how / IP



Academic Services สว่นงาน (คณะ/สถาบนั)
มหาวทิยาลยัมหดิล

หนว่ยงานภายนอก

ผูร้ับบรกิารมหาวทิยาลยั สถาบนัววิฒันฯ์ (MITI)
การยื่นข้อเสนอโครงการ 

การทําสัญญา และการจัดสรรเงิน

โครงการบริการวิชาการ

- สํารวจ (Survey)

- ประเมิน (Evaluation)

- วิเคราะห์ (Analysis)

- ทดสอบ (Testing)

- ออกแบบ (Design)

- ฝึกอบรม (Training)

- ให้คําปรึกษา (Consulting)

โครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย

- วิจัยอุตสาหกรรมพื้นฐาน

- วิจัยอุตสาหกรรมประยุกต์

TOR
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สํานกังานอธกิารบดี

ผูม้อีาํนาจลงนาม

กองคลงั

กองกฎหมาย

กองบรหิารงานวจิยั

ควรเจรจาสทิธใิน
ทรัพยส์นิทางปัญญา
หรอืสทิธใินการตพีมิพ์
ผลงานทางวชิาการ
กอ่นลงนามในสญัญา



ประเด็นที่พบบ่อย (1)

• อาจารย์ลงนามเซ็นสัญญาด้วยตนเอง

• การดําเนินการโดยไม่ผ่านต้นสังกัด

• ลืมคิดคา่ใช้จา่ยแฝงในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ (ค่าตอบแทนนักวิจัย, 

ค่าเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์, อาคารสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก)

• ลืมคิดคา่ธรรมเนียมบริการวชิาการของมหาวทิยาลยั, คณะ และภาควชิา

• รับทํางานหรือดําเนินงานโครงการ ก่อนเซ็นสัญญา

• ลืมส่งงวดงานตามกําหนดเวลาทีร่ะบุไว้ในสญัญา อาจนําไปสู่การยกเลิกสัญญา

• ส่งงานล่าช้า  โดนค่าปรับ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการวชิาการ

• จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ์โดยทดรองจ่ายออกไปก่อน แต่ไม่ได้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้
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ประเด็นที่พบบ่อย (2)

• ไม่ได้สืบค้นผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนเริ่มทําโครงการวิจัย ทําให้ไม่
สามารถยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาได้

• การนําสิ่งประดิษฐ์ไปลงตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก่อนยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

• ทําโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยมิได้ตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็น
เจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ร่วมวิจัย

• ไม่ได้ทํา Non Disclosure Agreement (NDA)

• ไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการยื่น
จดในต่างประเทศ ว่าควรจดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศหรือไม่

• อาจารย์ หรือนักวิจัย ไปเจรจาการให้สิทธิในผลงานกับหน่วยงานภายนอก 
โดยไม่ผ่านการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
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คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๘๒๖/๒๕๕๘ 

7

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มีอํานาจหน้าที่ 
- กํากับดูแล สถาบันวิวัฒน์ฯ

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๑๒๑/๒๕๕๘

มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี (เพิ่มเติม)

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มีอํานาจหน้าที่
- การประชาสัมพันธ์โครงการจากหน่วยงานภายนอก

- การยื่นข้อเสนอโครงการ ราคาค่าบริการวิชาการ

- สัญญาจ้างวิจัยและบริการวิชาการ

- ข้อตกลง/ความร่วมมือที่เกี่ยวกับการเงินรวมอยู่ด้วย

- การมอบอํานาจให้ตัวแทนสิทธิบัตร ดําเนินการด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

และการจัดทําสัญญาซื้อขายผลงาน/สิ่งประดิษฐ์



คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๐๔๖/๒๕๕๘ 
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มอบอํานาจการลงนามในบันทึกข้อตกลง

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

สรุปสาระสําคญั

- ให้หัวหน้าส่วนงาน มีอํานาจลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในนามมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอก ภายในประเทศ ยกเว้น

บันทึกข้อตกลงทีเ่กี่ยวข้องกับการเงิน 

ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญารับทุนวิจัย 

สัญญาจ้างที่ปรึกษา/บริการวิชาการ ต้อง

เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมายเป็นผู้พิจารณา



ประกาศสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
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หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียม

บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ที่จัดเก็บจากโครงการบริการวิชาการ 

ที่ได้รับเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสําคญั

- ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในอัตรา  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ โดย

จัดสรรดังนี้

 มหาวิทยาลัย ร้อยละ 4

 ส่วนงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6



MITI service: Contract Research 

• การประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการ

• การจัดทําหนังสือมอบอํานาจ เพื่อ

– ยื่นข้อเสนอโครงการ

– ลงนามในสัญญา

• การติดตามโครงการ

• การเรียกเก็บเงิน ออกใบรับเงิน และการจัดสรรเงิน

• การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขสัญญา

• ให้คําแนะนําการจัดการข้อพิพาทต่างๆ

10



กระบวนการยืน่ขอ้เสนอโครงการ
ผู้ จ้างเชิญชวนเสนอ

โครงการ (TOR)
มิติ พิจารณา

หนงัสือเชิญชวน

สว่นงาน

พิจารณา

อาจารย์

พิจารณา
สนใจ? จบ

จดัทําข้อเสนอ

โครงการ

สว่นงาน

พิจารณา

มิติ ตรวจสอบ 

เตรียมเอกสาร

อธิการบดี 

พิจารณา/ลงนาม

มิติ ตรวจสอบ 

สง่เรื่องกลบั 

สว่นงาน รับเรื่อง  

/ ใบมอบอํานาจ

หน.โครงการ / 

หน.สว่นงาน

ผู้ จ้างพิจารณา

ข้อเสนอโครงการ

3 วนั

ยื่นข้อเสนอโครงการ + เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ความรู้/ความสามารถ สอดคล้องกบัโครงการ

2. ไมม่ีปัญหาภาระงาน สอดคล้องกบั PA
3. การคิดต้นทนุคา่สว่นกลางถกูต้อง/สมบรูณ์

4. ระยะเวลาการดําเนินการเหมาะสม

1. ข้อเสนอโครงการถกูต้อง/ครบถ้วน/ผ่านสว่นงาน

2. มีการจดัสรรคา่ใช้จ่ายโครงการ และคา่ธรรมเนียม

ข้อเสนอโครงการ + ใบมอบอํานาจ

Yes

No

มอบอํานาจให้สว่นงาน

ประชา

สมัพนัธ์
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กระบวนการทาํสญัญาโครงการ
ผู้ จ้าง เห็นชอบ

ข้อเสนอโครงการ

หวัหน้าโครงการ

เจรจาข้อสญัญา

สว่นงาน

พิจารณาสญัญา

CRA/CTA/MTA
ตรวจสอบทัว่ไป

IP
ตรวจการคุ้มครอง

กฎหมาย

ตรวจข้อสญัญา

กองบริหารงานวิจยั
CTA/MTA Protocol

อธิการบดี 

พิจารณา/ลงนาม

มิติ สง่เอกสาร/

สญัญาคืน

สว่นงานรับคืน

เอกสาร/สญัญา

หน.สว่นงาน ลง

นามในสญัญา

ผู้ จ้างลงนาม  

สญัญาโครงการ

5‐7 วนั

เจรจา/ตกลง

ข้อสญัญา

ร่างหนงัสือ

สญัญา

ร่างหนงัสือสญัญา

ร่างหนงัสือ

สญัญา

ร่างหนงัสือสญัญา + ใบมอบอํานาจ

หนงัสือสญัญา(จริง) + ใบมอบอํานาจ

หมายเหต ุ
CRA – Contract Research Agreement

CTA – Clinical Trial  Agreement
MTA – Material  Transfer  Agreement

พิจารณาเฉพาะสญัญาที่

ดําเนินการผ่านสว่นงาน เทา่นัน้

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

สิทธิใน IP และการตีพิมพ์

ผลงาน สามารถขอคําปรึกษาได้

ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

ไมม่ีข้อเสียเปรียบ และไมข่ดักบั

ระเบียบ/ข้อบงัคบั มหาวิทยาลยั
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กระบวนการจดัสรรเงิน โครงการบริการวชิาการ

ผู้ จ้างชําระเงิน (งวด)

ของโครงการ

บญัชี

มหิดล

มิติทําเรื่อง

ขอโอนเงิน

รองคลงั 

อนมุตัิ

จนท.คลงั 

โอนเงิน

บญัชี

กองทนุมิติ

รับรู้รายได้ 

ออกใบเสร็จ

รองอธิการ 

อนมุตัิจดัสรร

งบประมาณ

ระบบ ERP

จนท.คลงั 

คีย์โอนเงิน

ออนไลน์ / 

เช็คเข้าบญัชี

รองอธิการ

อนมุตัิโอนเงิน

5 วนั +

3‐5 วนั

10 วนั +

Pay‐in slip

P44

P01

มิติจดัสรร

เงินโครงการ

บญัชี 

โครงการ

กรณีโครงการเก่า ที่โอนเงินโครงการเข้าในบญัชีมหาวิทยาลยั

งบประมาณ 

ระบบ ERP

เงินโอน

เงินโอน

เอกสารยืนยนัการโอนเงินจากคลงัเข้าบญัชีกองทนุมิติ
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กระบวนการจดัสรรเงิน โครงการบริการวชิาการ

ผู้ จ้างชําระเงิน (งวด)

ของโครงการ

บญัชี

กองทนุมิติ

รับรู้รายได้ 

ออกใบเสร็จ

รองอธิการ 

อนมุตัิจดัสรร

งบประมาณ

ระบบ ERP

จนท.คลงั 

คีย์โอนเงิน

ออนไลน์ / 

เช็คเข้าบญัชี

รองอธิการ

อนมุตัิโอนเงิน

3‐5 วนั

10 วนั +

Pay‐in slip

P44

มิติจดัสรร

เงินโครงการ

บญัชี 

โครงการ

กรณีโครงการใหม่ โอนเงินโครงการเข้าในบญัชีกองทนุสถาบนัวิวฒัน์ฯ

เงินโอน + Pay‐in slip

หวัหน้าโครงการ ต้องเปิดบญัชีธนาคาร ในชื่อโครงการ ..............
ในแบบคําขอรับเงินจดัสรรในสว่นของโครงการผา่นบญัชีธนาคาร

เพื่อรับเงินจดัสรร ตามงวดงานที่ระบใุนสญัญา
ทัง้นีก้ารเบิกจา่ย และการจดัซือ้จดัจ้างภายในโครงการ ต้องเป็นไปตามระเบียบ

พสัดขุองสว่นงาน/มหาวิทยาลยั และมีหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ
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ตวัอยา่งสญัญา 1
2

3

4

5

6

1. เลขทีส่ญัญา 
2. สถานที ่และวนัทีท่ําสญัญา
3. ชือ่ผูว้า่จา้ง
4. ชือ่ผูร้ับจา้ง (ผูร้ับมอบอํานาจ)
5. ประสงคจ์ะจา้ง / ชือ่โครงการ
6. เอกสารแนบทา้ย / ภาคผนวก

ใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา



ตวัอยา่งสญัญา
1

2
1. สญัญานีจ้ัดทําขึน้เป็น 

2 ฉบบั มขีอ้ความ
ตรงกนั

2. ลงชือ่
• ผูว้า่จา้ง
• ผูร้ับจา้ง (ผูร้ับ

มอบอํานาจ)
• พยาน
• พยาน



เงื่อนไขของสญัญา (ขอ้ความมาตรฐานทางกฎหมาย)
1. ข้อความทัว่ไป

– ขอบขา่ยของงาน

– กฎหมายที่จะต้องปฏิบตัิตาม

– หวัเรื่อง

– การบอกกลา่ว

2. การเริ่มงาน การสิน้สดุของงาน การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลกิสญัญา
– การเริ่มมีผลบงัคบัของสญัญา

– วนัเริ่มปฏิบตัิงาน

– วนัสิน้สดุของสญัญา

– การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสญัญา

– การโอนงาน

– การระงบังานชัว่คราวและการบอกเลิกสญัญา
– สทิธิของคูส่ญัญาเมื่อมีการระงบังานชัว่คราว

หรือบอกเลกิสญัญา
– สทิธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลกิสญัญาเนื่องจาก

ผิดสญัญา

3. สทิธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา (ผู้ รับจ้าง)

4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา (ผู้ รับจ้าง)

5. พนัธะหน้าที่ของผู้วา่จ้าง

6. คา่จ้างของที่ปรึกษา



เอกสารแนบทา้ยสญัญา (สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอที่ยืน่ไปก่อนหนา้นี้)

• ภาคผนวก ก. ขอบข่ายของงานและ

ระยะเวลา

• ภาคผนวก ข. แผนงาน/กําหนดการ

การทํางานของที่ปรึกษา

• ภาคผนวก ค. คา่จ้างและวิธีการจา่ย

คา่จ้าง

• ข้อเสนอ (ด้านเทคนิค)

– หลกัการและเหตผุล 

– แนวทางและวิธีการดําเนินงาน

– แผนการปฏิบตัิงาน

• ข้อเสนอ (ด้านราคา)

– สรุปราคาคา่บริการ

– รายละเอียดคา่ใช้จา่ย



ขอบคุณ

ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) คุณสุทิศา นาคเรืองศรี

ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โทร. 0-2849-6050-3


