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วิถีสู่ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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1. บทนา
ศาสตราจารย์ Rik Torfs อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ ประเทศเบลเยียมได้กล่าวว่า “ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า และถือเป็น องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ใน
ปัจจุบันนี้”
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาต่าง ๆ ทั่วโลกกาลังกลายเป็นแหล่งผลิตนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ สถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จสูงสุดสามารถทารายได้เป็นจานวนสิบล้านถึงร้อยล้านยูโรต่อปีจากการร่วมมือกับภาคเอกชน และ
กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยนักวิจัยรวมไปถึง การออกสิทธิบัตรการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่
ได้ถูกนากลับมาสนับสนุนนักวิจัยทาให้เกิดวงจรแห่งความรุ่งเรืองต่อมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
ที่ประสบความสาเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ก็ได้ก่อประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกระตุ้น
ให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบผลสาเร็จนั้นจาเป็นต้องใช้เวลาและการลงทุนจานวน
มาก มหาวิทยาลัยหลายแห่งเร่งสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยขาดการวางโครงสร้าง งบประมาณ และ
ความเชี่ยวชาญอย่างรอบคอบ ทาให้สุดท้ายแล้วหลังจากดาเนินการไปได้เพียง 4 หรือ 5 ปีกต็ ้องทาการยกเลิก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนที่ประโยชน์จากการดาเนินการจะเริ่มปรากฏผล
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา Leuven (Leuven Research and Development ,LRD) ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1972 และถือเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เก่าแก่ที่สุดและประสบความสาเร็จที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อีกทั้งยัง เป็นผู้นาในด้านการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ในสังคม โดยในปีค.ศ. 2014 ศูนย์วิจัยและพัฒนา Leuven สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจานวน 204
ล้านยูโร ความสาเร็จของศูนย์LRD นั้นเกิดจากแนวปฏิบัติที่ดีและความชัดเจนของนโยบายมหาวิทยาลัยที่เห็น
ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีการมุ่งเน้นทางด้านวิจัย ซึ่งรายงานฉบับนี้ถูก
จัดทาขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและของศูนย์ LRD ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รายงานฉบับนี้ระบุประเด็นต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลั ย KU Leuven ได้เรี ย นรู้ ในช่ว งเวลากว่า 40 ปี และได้ ให้ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยได้
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2. องค์ประกอบ 8 อย่างสาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1 การมีส่วนร่วม
การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันควร
กาหนดให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน้าที่หลักของสถาบันและเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วม
2.2 เอกสิทธิ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ควรจะต้องเป็นหน่วยงานอิสระที่มีอานาจในการทา
สัญญาตามกฏหมายด้วยตนเอง
2.3 งบประมาณ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทางาน
เต็มเวลาอย่างน้อยสามคนในการจัดตั้งศูนย์
2.4 ความเชี่ยวชาญ
การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในภาคเอกชนมีประสบการณ์ในด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความสามารถในการให้การจัดการและเจรจาต่อรอง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การประสานงานระหว่างสถาบันกับภาคเอกชน
2.5 แรงจูงใจ
สถาบันจะต้องกาหนดผลตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่ทาความร่วมมือกับภาคเอกชน
2.6 ความร่วมมือกับภาคเอกชน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและเรียนรู้การทางานของภาคเอกชนก่อนที่จะ
จัดตั้งศูนย์เป็นบริษัทด้านการวิจัย
2.7 จิตบริการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องให้การสนับสนุนนักวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกด้านด้วยบริการชั้นเลิศ
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2.8 บทบาทในการเร่งให้เกิดเปลี่ยนแปลง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องทาหน้าที่ประสานงานให้ นักวิชาการกับภาคเอกชนทางานร่วมกัน และทางศูนย์
ต้องปรับการทางานโดยอยู่เรื่อยๆ โดยไม่หยุดนิ่ง
3. ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย KU Leuven (ตัวอย่างของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ประสบความสาเร็จ)
ในปีค.ศ. 1972 ขณะที่มหาวิทยาลัย KU Leuven เริ่มจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา Leuven (LRD) ซึ่งเป็นศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยนั้น การร่วมมือระหว่างนักวิชาการในยุโรปกับภาคเอกชนยังไม่ ค่ อย
ปรากฏให้เห็นมากนัก ภายในมหาวิทยาลัย KU Leuven เองก็เช่นกัน ในยุคนั้นอธิการบดีกับนักวิชาการที่มี
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพียงไม่กี่คนได้มองเห็นประโยชน์จากการมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมา
ศาสตราจารย์ Rik Torfs อธิการบดีมหาวิทยาลัยKU Leuven คนปัจจุบันกล่าวว่าในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี สิ่งสาคัญสองประการที่ต้องทาคือ “เราจะต้องโน้มน้าวนักวิจัยให้ได้ว่าการเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี
ด้วยตนเองไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไร และเราจะต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรทุกคนเห็นตรงกันว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะนาผลดีมาสู่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม”
ศาสตราจารย์ Torfs ยังกล่าวอีกว่าการสร้างความสมดุลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้าน
หลังใหญ่ที่มีหลายห้องและทุกคนในบ้านต้องการอยู่อย่างอบอุ่น ดังนั้นเราต้องสนับสนุนนักวิชาการที่สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้และในขณะเดียวกันทาให้บุคลากรทุกคนเห็นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการส่งเสริม
การทางานของมหาวิทยาลัยและไม่ได้ทาให้มหาวิทยาลัยเสื่อมถอย
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้สร้างความสมดุลนั้นตั้งแต่ แรก เลยทาให้ศูนย์ LRD มีรากฐานที่
มั่นคง โดยสามารถเติบโตและประสบผลสาเร็จ ได้ ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย KU Leuven จัดเป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่มีความสาเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในระหว่างปีค.ศ. 2005 ถึง
ค.ศ. 2014 มหาวิทยาลัย KU Leuven มีรายได้ 1.4 พันล้านยูโรจากความร่ว มมือกับภาคเอกชนผ่ านการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีและสิทธิบัตรต่าง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งบริษัทที่เกิดจากวิจัยจานวน
105 บริษัทซึง่ มีผลประกอบการรวมกัน 750 ล้านยูโรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
หลั ง จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย KU Leuven ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ม าเป็ น เวลา 40 ปี
ในปัจจุปันการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลายเป็นกระแสของสังคม โดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาวาง
นโยบายด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม ศาสตราจารย์ Torfs กล่าวว่า
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ปัจ จุ บัน นี้เ ป็นที่ตระหนักกันว่า ภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแ ค่สองประการอีกต่อไป แต่มีสาม
ประการคือ การให้การศึกษา การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดองค์ค วามรู้ เ ป็น
ภารกิจทางสังคมของมหาวิทยาลัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับ
ภาคเอกชนทาให้เกิดการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสาขานาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์
พลังงาน และเวชศาสตร์ปริวรรต มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้คิดค้นยารักษาโรคซึ่งมีการวางขายในตลาดยา
แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว ไ ด้ แ ก่ tPA (Genentech) Jetrea (Thrombogenics) แ ล ะ tenofovir (Gilead)
ศาสตราจารย์ Torfs กล่าวว่าเราจาเป็นต้องจัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะไม่
สามารถทางานวิจัยขั้นพื้นฐานในบางสาขาได้อีกต่อไป
ความสาเร็จของศูนย์ LRD เกิดจากการสร้างองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีทุนสนับสนุน
เต็มที่ มีฝ่ายการเงินและฝ่ายนิติการเป็นของตัวเอง และมีการทุ่มเทให้กับการให้บริการชุมชนวิชาการ นาย
Paul Van Dun ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์ LRD กล่าวว่า“เราทางานโดยมีขาข้างหนึ่งอยู่ในภาคเอกชนส่วนอีก
ข้างหนึ่งอยู่ในวงวิชาการ เราไม่สามารถบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนกับการบริหารคณะหรื อ
ภาควิชาซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกในระบบมหาวิทยาลัย แต่นี่เป็นสิ่งที่ มหาวิทยาลัย KU Leuven เข้าใจ
มาตั้งแต่ต้น ” ศูนย์ LRD เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยอิสระภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่นเดี ยวกับ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย KU Leuven นาย Van Dun ยังกล่าวอีกว่าในการทางานกับภาคเอกชนนั้น
เราจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายและมีความต่อเนื่อง และเราจะต้องทาในสิ่งที่ได้พูดไว้
อธิ ก ารบดี Rik Torfs กล่ า วว่ า การรั ก ษาความสมดุ ล ของภารกิ จ สามประการเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย เราภาคภูมิใจในศูนย์วิจัยและพัฒนา Leuven ของเรา และเราก็อยากจะดูแลศูนย์นี้ไว้เป็นอย่าง
ดี แต่ในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราจะต้องไม่ทิ้งการวิจัยขั้นพื้นฐาน บางคนอาจจะบอกว่าต้อง
เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เราไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราเลือกที่จะสร้างความสมดุล
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4. ขั้นตอน 10 ประการสู่ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ เชี่ย วชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลั ย KU Leuven กล่ าวว่า การจัดตั้ง ศูน ย์ ถ่า ยทอด
เทคโนโลยีและทาให้ศูนย์นั้นพัฒนาและประสบความสาเร็จนั้นไม่มีสูตรสาเร็จตายตัว มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ ง จะต้ อ งน าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจัด ตั้ ง ศูน ย์ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ วั ฒ นธรรมการท างานและ
โครงสร้างทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาตัวอย่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ประสบความสาเร็จแล้วและทาการพัฒนากระบวนการให้เหมาะกับชุมชนวิชาการ จุดแข็งของการวิจัย และ
บริบทของมหาวิทยาลัยของตน
หลักการดาเนินงานและยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้จะเป็นแนวทางปฎิบัติในการจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
นาไปสู่ความสาเร็จที่ชัดเจน
4.1)

ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของผู้บริหารระดับสูง

หลักสาคัญของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยคือการได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนผลักดัน
อย่างเต็มที่จ ากอธิการบดี โดยปกตินักวิชาการและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนเพราะมัน อาจนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรและเปลี่ยนทิศทางการ
จัดลาดับความสาคัญของนโยบายและงบประมาณ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้บุคลากรทราบว่าจะ
มีการขยายบทบาทของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขจัดความคลางแคลงใจของนักวิชาการ และทาให้เกิดการ
ยอมรับจากบุคลากรส่วนใหญ่ก่อนที่จะเริ่มจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาย Van Dun กล่าวว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตั้งขึ้นใหม่จะประสบความสาเร็จได้ยากหากไม่มีอธิการบดีที่
มุ่งมั่น และกล่าวอีกว่า “ไม่ว่างานวิจัยจะดีแค่ไหน จะมีงบประมาณมากขนาดไหน และไม่ว่าจะมีความ
สนใจจากภาคเอกชนมากแค่ ไ หน หากไม่ ไ ด้ รั บ การเห็ น ชอบอย่ า งแท้ จ ริ ง จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของ
มหาวิทยาลัย ก็ยากที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะประสบความสาเร็จได้ ” ความสาเร็จของศูนย์ LRD นั้น
เกิดจากอธิการบดีคนแล้วคนเล่าได้มุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนได้สาเร็จและเชื่อมั่นว่าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีควรเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจได้รับการต่อต้านจากบุคลากรเมื่อมีการเสนอ
นโยบายการจัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอธิการบดี Torfs ได้แนะนาว่าผู้บริหารควรตั้งรับเรื่องนี้โดย
ประการแรกคืออย่ายอมแพ้แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่จะทาให้เกิดการยอมรับได้ในอนาคต จง
เปิดใจให้กว้างไว้ก่อน ประการที่สองคือต้องสร้างความไว้วางใจในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกเมื่อ
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มหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประการที่สามคืออย่าหวั่นเกรง คุณจะต้องมี
ความกล้าหาญเป็นที่ตั้งและมีการสื่อสารชั้นเยี่ยมเป็นคุณสมบัติรอง
อธิการบดี Torfs ยั ง กล่ าวอีกว่า นักวิชาการและนักวิจั ยจานวนมากยั ง มองไม่เ ห็น ศัก ยภาพของการน า
งานวิจัยของตนไปใช้ประโยชน์เพราะไม่ได้คิดถึงการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลั ย
สามารถส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี คิ ด นี้ ไ ด้ โ ดยการช่ ว ยให้ นั ก วิ ช าการเข้ า ใจว่ า ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีจะช่วยให้พวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการวิจัยได้โดยไม่จาเป็นต้องขายงานวิจัยเหล่านั้น
ในมูลค่าอันน้อยนิดให้กับบริ ษัทใหญ่ ๆ โดยเราจะต้องช่วยนักวิชาการกาหนดและเพิ่มมูลค่า ขององค์
ความรู้ที่ได้คิดค้นขึ้นมา
เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ทางศูนย์ควรทางานกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่มีประสบการณ์
ในการสร้ า งความร่ วมมือกับภาคเอกชนมาก่อนสักสองสามโครงการ เมื่อนักวิชาการเหล่า นี้สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้สาเร็จ ความสาเร็จนี้จะช่วยให้นักวิจัยอื่น ๆ เกิดความเชื่อถือและมีความเข้าใจใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น ในปีค.ศ. 1972 ศูนย์ LRD ได้ทางานกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เป็น
ผู้นาในวิชาการสายต่าง ๆ ซึง่ ความมีชื่อเสียงของนักวิชาการเหล่านั้นรวมทั้งการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยด้าน
การบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยทาให้ข้อสงสัยของนักวิชาการที่มีต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีลดน้อยลง และช่วยกระตุ้นให้นักวิชาการหันมาสนใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มากขึ้น นาย Van
Dun กล่าวว่า ในระยะต้นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องทางานกับนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขานั้น ๆ
และโครงการที่ทาไม่จาเป็นต้องเป็นโครงการที่มีผลประกอบการเป็นเงินจานวนมาก
ตลอดระยะเวลาการทางานที่ผ่านมา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้เข้ามาปรับโครงสร้างและการ
บริหารงบประมาณของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่เรื่อย ๆ โดยในช่วงทศวรรษ 90 เมื่อ มหาวิทยาลัย KU
Leuven มีรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้
ศูนย์ LRD มีการบริหารงานอย่างอิสระมากขึ้นและให้การสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น นาย Van Dun ยัง
กล่าวอีกว่า สาหรับมหาวิทยาลัย KU Leuven การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่เราดาเนินการมา
นานกว่า 40 ปี แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
เพื่อแสดงถึง การให้ ความสาคัญเรื่ องการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลั ย KU Leuven ทางผู้ บริห าร
มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ประเภทของโครงการวิจัยในการประเมิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากเดิมที่
เคยแบ่งประเภทโครงการวิจัยเป็นหลายประเภทก็เปลี่ยนมามาเป็นเพียง 3 ประเภท คือการวิจัยขั้นพื้นฐาน
การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ( งานวิ จั ย พื้น ฐานที่ น่า จะน าไปใช้ ไ ด้จ ริ ง ) และการน าผลงานวิ จั ย ไปพั ฒ นาต่อ ยอด
อธิการบดี Torfs กล่าวว่า“นักวิชาการของเราจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสามกลุ่มนี้ ซึ่งทาให้การจัดการ
ง่ายกว่าระบบเก่ามาก ในอดีตการประเมินโครงการจะดูจากขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมและเงื่อนไข
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ต่าง ๆ ของโครงการ แต่ในระบบใหม่เราจะพิจารณาว่างานวิจัยนั้นอยู่ในขั้นไหน ตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานไป
จนถึงการผลิตนวัตกรรม ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้นักวิชาการมองเห็นได้ชัดเจนว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่”
4.2)

การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก และช่วยให้มหาวิทยาลัยมีอิสระ
ในการจัดการงบประมาณได้มากขึ้น แต่การไปถึงจุดนั้นต้องใช้ทั้งเวลาและการลงทุนจานวนมาก นาย Van
Dun กล่ าวว่าศูน ย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ตั้ง ใหม่ อาจจะต้ องใช้เวลา 8-12 ปี หรือนานกว่านั้น เพื่ อ ที่ จ ะถึ ง
จุดคุ้มทุน
แม้ว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสามารถออกใบอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นได้หลายฉบับ แต่การออก
ใบอนุญาตปกติแล้วใช้เวลาหลายปีกว่าจะทารายได้อย่างชัดเจน นาย Van Dun กล่าวว่าใบอนุญาตที่ทารายได้
ให้กับเราสูงสุดในปัจจุบัน ล้วนเป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เราอาจจะได้ค่าใบอนุญาตมา
จานวนหนึ่งเมื่อลงนามในสัญญา แต่รายได้จริง ๆ จะได้มาเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นออกวางขายในตลาด และการ
ทารายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะใช้เวลานานมากโดยเฉพาะในสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (translational
medicine)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังจะต้องจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องลดงบประมาณในส่วนของการวิจัยและการเรียนการสอน
เพื่อนามาสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะทาให้บุคลากรบางส่วนเกิดความไม่พึงพอใจ นาย
Van Dun เตือนว่าคุณไม่สามารถดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยหวังแต่เพียงว่าภาคเอกชนจะเข้ามาทา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย สิ่งนี้ไม่ใช่หลักการของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางมหาวิทยาลัยของเราถือว่าโชค
ดีมากที่หลังจากดาเนินการไปได้ 40 ปี เราสามารถพึ่งตัวเองได้
ในช่วง 10 ปีแรกของการดาเนินการของศูนย์ LRD ทางมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มากด้วยประสบการณ์จานวนหลายท่านและให้ดาเนินงานโดย
อิสระ นาย Van Dun กล่าวว่าถ้าเราต้องดาเนินงานโดยใช้เงินจากรายได้ที่ศูนย์หาได้เองอย่างเดียว เราคงไม่ มี
งบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินงาน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะประสบความสาเร็จได้ยากหากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอเพราะบุคลากรที่มี
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจนั้นเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและจาเป็ นต้องจ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่
สูง ในขณะเดียวกันถ้ามีบุคคลกรไม่เพียงพอก็ไม่สามารถให้การสนับสนุ นนักวิจัยได้อย่างทั่วถึง และจะทาให้
ศูนย์ทางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะเลือกใช้การดาเนินงานเชิงรับ หรือการ
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ด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก ก็ ไ ด้ ศู น ย์ อ าจจะเป็ น ฝ่ า ยรอให้ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย เข้ า มาหาเองเมื่ อ เขาพร้ อ มจะขอ
แบบฟอร์มขอสิทธิบัตรนวัตกรรม หรือเมื่อต้องขอให้ช่วยดาเนินการในด้านกฏหมาย หรือศูนย์อาจจะเข้าไป
ช่วยเหลือนักวิจัยในการเพิ่มมูลค่าของแนวคิดหรือนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนาออกสู่ตลาดหรือหาทางเลือก
ในการพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น นาย Hannes De Wachter อดีตผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการลงทุน ของ
ศูนย์ LRD ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท 3helix ได้กล่าวว่าการสนับสนุน ทางการเงินจากภายนอกจะ
ช่วยทาให้การดาเนินงานเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ว่าการของบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลดูเป็ นเรื่อ งที่น่าสนใจ แต่ ใ นการดาเนิน การศูน ย์ ถ่า ยทอด
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว งบประมาณจาก
รัฐบาลมักจะไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ ในช่วงแรกศูนย์อาจจะได้งบประมาณจานวนมากจากรัฐ แต่ถ้าศูนย์ถูก
ตัดงบศูนย์จะทางานได้ลาบาก โดยศูนย์ LRD ได้งบประมาณจากรัฐบาลอยู่จานวนหนึ่งเป็นเวลาหลายปีซึ่งเป็น
งบที่เพิ่มเติมจากส่วนที่ทางมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้จัดสรรให้ งบที่ได้จากรัฐบาลได้แค่ช่วยให้ศูนย์ขยาย
กาลังบุคลากรและการบริการได้มากขึ้นเท่านั้น
ผลเสียของการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลประการที่สองคือศูนย์จะต้องสูญเสียความอิสระในการดาเนินงาน
อธิการบดี Torfs กล่าวว่าในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจะต้องวางโครงสร้างงบประมาณที่
ใช้ในการลงทุน และมหาวิทยาลั ย ต้ อ งด าเนิน การโดยเป็น อิส ระจากรัฐ บาล ซึ่งรัฐ บาลควรเปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยจัดการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด้วยตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย KU Leuven กล่าวว่ารัฐบาลอาจจะเข้ามาช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บ้างแต่โดยมาก
แล้วการสนับสนุนจากรัฐบาลมักจะไม่เพียงพอ ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว
เปิดโอกาสให้ศูนย์ดาเนินงานโดยอิสระ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งคาดหวังว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างรวดเร็วและรู้สึก
ผิดหวังเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น นาย Van Dun เตือนว่านี่คือจุดที่ทาให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายแห่ง
ล้มเหลว อธิการบดีและรัฐบาลที่ลงทุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องการจะเห็นผลการดาเนินงานภายในช่วง
ระยะเวลา 4-5 ปีที่พวกเขาดารงตาแหน่ง นาย Van Dun กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแห่งที่จัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ามาหลายปีกาลังต่อสู้กับความคาดหวังที่สูงเกินไปของผู้บริหาร
และทาให้การสนับสนุนเริ่มน้อยลง และผู้บริหารก็เริ่มไม่ไว้วางใจกับพันธกิจที่ศูนย์ตั้งไว้และไม่มั่นใจว่าศูนย์มี
บุคลากรที่มีคุณภาพหรือไม่ นาย Van Dun กล่าวว่าคุณจะมาคาดหวังผลการดาเนินการในระยะเวลา 4-5 ปี
ไม่ได้
ปัจจุบันนี้รายได้จ ากศูนย์ LRD ทาให้มหาวิทยาลั ย KU Leuven ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลมาก
เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขต Flemish ซึ่งนอกจากจะเป็นข้อดีเรื่องงบประมาณแล้ว อธิการบดี Torfs
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กล่าวว่ารายได้จากศูนย์ LRD ทาให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นอิสระจากรัฐบาลมากขึ้น และช่วยให้นักวิชาการ
ทางานได้ง่ายขึ้น ซึง่ นักวิชาการเหล่านี้ช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถทากาไรได้
4.3)

ความมีอิสระและความยืดหยุ่นในการทางาน

นาย Van Dun กล่าวว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งเห็นว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสานักงานบริหารงานที่เหล่า
นักวิชาการและนักวิจัย ต้องเข้าไปเพื่อ “ขออนุญาต” ในการทางานร่วมกับภาคเอกชนโดยศูนย์ LRD ของเรา
ประสบผลสาเร็จได้ ส่วนหนึ่ง นั้นมาจากจุดมุ่งหมายหลั กของศูนย์ ที่ต้องการจะช่วยให้นักวิชาการทาความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานของเรามีอิสระในการประสานงานกับคนทั้งสองกลุ่ม
นาย Van Dun อธิบายว่าขาข้างหนึ่งของเราอยู่ในภาคเอกชนส่วนอีกข้างอยู่กับนักวิชาการ คุณไม่สามารถ
บริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนกับการบริหารภาควิชาหรือคณะ นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเราได้
ตระหนักถึงมาตั้งแต่ต้น มหาวิทยาลัยของเรามีหน่วยงานสองหน่วยที่ มีบริหารงานเป็นเอกเทศ นั่นคือ ศูนย์
LRD กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และทั้งสองหน่วยงานนี้ต้องมีการบริห ารงานที่แตกต่างไปจากการ
บริหารมหาวิทยาลัย เราต้องมีอิสระในการทางาน
ศูน ย์ LRD เป็ น ศูน ย์ บ ริ การแบบครบวงจร บริการทุกอย่างตั้งแต่การทาตลาด การร่ว มมือกับ ภาคเอกชน
การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการให้คาปรึกษาด้านกฏหมาย นาย Van Dun กล่าวว่าเราทาทุก
อย่างภายใต้หลังคาเดียวกัน โดยความมีอิสระในการดาเนินงานของศูนย์ LRD ทาให้การประสานงานกับ
ภาคเอกชนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบริษัทที่เคยทางานกับเราเมื่อ 6 ปีที่แล้ว มาติดต่อเราวันนี้
เขาจะเห็นได้ว่าเราทางานอย่างคงเส้นคงวาและต่อเนื่อง และเราสามารถทาในสิ่งที่เราได้พูดไว้เสมอ
ความเป็นอิสระของศูนย์ LRD ทาให้ศูนย์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
และโอกาสที่เข้ามาได้ โดยนาย Van Dun กล่าวว่าถ้าวันนี้ผมทางานตามภาระงานที่วางไว้เมื่อสิบปีก่อน ผมก็
คงทางานได้แค่ร้อยละ 30 ของงานที่ต้องทาในปัจจุบัน เมื่อโอกาสเข้ามาเราจะต้องรีบคว้ามันเอาไว้ นี่เป็น
เพราะศูนย์มีอิสระในการทางานจึงทาให้เราสามารถดาเนินโครงการในมหาวิทยาลัย และโครงการร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้ แม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาระงานที่กาหนดไว้แต่เดิม ดังนั้นเมื่อเห็นโอกาสเราต้องรีบลงมือทา
โครงสร้างบริหารที่เข้มงวดเกินไปจะลดทอนความสามารถของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการส่งเสริมงาน
วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย นาย Van Dun กล่ า วว่ า ส าหรั บ ผมแล้ ว ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จมากกับศูนย์ที่ประสบความสาเร็จน้อยมีความแตกต่างกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ศูนย์ลดตัวเองไป
ทางานแบบซ้าซากเช่น แค่ตรวจสอบเอกสารที่จะทาความร่วมมือกับภาคเอกชนและลงนามอนุมัติ ศูนย์ก็
เป็นได้แค่สานักงานตรวจเอกสารซึ่งเราไม่ต้องการให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเช่นนั้น นาย Van Dun
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กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองชุมชนการวิจัยเป็นเพียงแค่สานักงานบริหารงานทั่วไป ก็เท่ากับว่าคุณ
ได้ปิดโอกาสความสาเร็จแล้ว เพราะคุณจะไม่สามารถทางานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบนั้นได้
การปล่อยให้ ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอิส ระในการดาเนินงานและมีระเบียบทางกฏหมายที่แตกต่างจาก
หน่วยงานอื่น ๆ อาจจะทาให้เกิดความไม่พอใจในหมู่บุคคลากรได้ ซึง่ มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้แก้ปัญหานี้
โดยการสื่อสารอย่างชัดเจนกับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ว่าศูนย์ LRD นั้นดาเนินงานภายใต้โครงสร้างหลัก
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี Torfs กล่าวว่าความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นหากมีความชัดเจนกับทุกฝ่ายว่าศูนย์ LRD
จะต้องดาเนินงานตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย
4.4)

การสร้างพันธกิจที่ชัดเจน

ศูนย์ LRD ถือเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการให้บริการที่ชัดเจน โดยทุ่มเทอย่างมากในการช่วยให้ นักวิจัย
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการวิจัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ศูนย์เป็นที่
ยอมรับในหมู่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย นาย Van Dun
กล่าวว่า “เราเป็นหน่วยบริการ เราให้การบริการชั้นเยี่ยมแก่นักวิชาการ และหน่วยงานของเราจะอยู่ได้ก็เมื่อมี
นักวิจัยอยากทางานกับเรา”
นักวิชาการของมหาวิทยาลัย KU Leuven เห็นว่าศูนย์ LRD เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานงานกับ ภาคเอกชน
ในทุกระดับและให้คาแนะนาในการทาความร่วมมือได้ดีที่สุด นาย Van Dun กล่าวว่า “นักวิชาการมาหาเรา
เพราะเขารู้ว่าเราลงมือทาให้สาเร็จได้ และเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยให้เขาทางานวิจัยได้
อย่างราบรื่น”
นอกจากการให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ศูนย์ LRD ยังช่วยเหลือนักวิชาการในด้านอื่น ๆ
ซึ่งแม้อาจจะไม่ได้ทารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่สามารถก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยจัดการเรื่องสัญญาการถ่ายโอนวัสดุ (material transfer agreement) เป็น
จ านวน 800 ฉบั บ ต่อปี ซึ่ง เป็ น เอกสารทางกฏหมายที่จาเป็นต้องใช้ เมื่อนักวิชาการของมหาวิทยาลั ย KU
Leuven ต้องการนาเซลล์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานอื่น มาใช้ในการทดลอง
ของตน
นาย Van Dun กล่าวว่า “เรามีเจ้าหน้าที่ทางานเต็มเวลาในการดูแลเรื่องสัญญาการถ่ายโอนวัสดุโดยเฉพาะ
เพราะเราอยากให้ การดาเนินการมีความรวดเร็ว นี่คือเรื่องสาคัญมากสาหรับนักวิชาการ แม้ว่าเราจะไม่ได้
รายได้อะไรเลยจากงานตรงนี้ แต่เราให้บริก ารเพื่อให้นักวิชาการเข้ามาหาเราและทาให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเขา
กาลังทางานอะไรกันอยู่บ้าง
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นักวิจัยส่วนใหญ่จะไม่โทรศัพท์มาหาเราเพื่อบอกว่าเขาได้ดาเนินงานไปถึงไหนแล้ว แต่ถ้าเรามีเรื่องอื่น ๆ เป็น
ช่องทางให้ติดต่อกันได้อย่างสม่าเสมอ ศูนย์ LRD ก็จะได้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การวิจัยได้ ทาให้เราได้เห็นภาพตั้งแต่ต้นและเข้าใจในสิ่งที่เขาทาอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญของเรา”
นาย Van Dun สรุปหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสั้น ๆ ว่า“วัฒนธรรมองค์กรของศูนย์
ถ่า ยทอดเทคโนโลยีคือ ทาหน้า ที่อานวยความสะดวก เราให้การรั บรองว่า ประโยชน์ที่ไ ด้ จากการน า
งานวิจัยเข้าสู่ภาคเอกชนสามารถถูกนากลับมาส่งเสริมงานวิจัยได้อีก และนี่คือการทางานแบบครบวงจร”
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ LRD ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเร่งให้งานสาเร็จผลเร็วขึ้น โดยช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ LRD ได้ประสานงานให้นักชีววิทยาของมหาวิทยาลัยติดต่อ
กับหน่วยดูแลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมื่อทราบว่าทั้งสองฝ่ายไม่เคยติดต่อกันเลยทั้ง ๆ ที่กาลัง
ทางานวิจัยในเรื่องที่สอดคล้องกัน
ทางศูนย์ประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และนี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา เราต้องตระหนักว่ามหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นหน่วยงานและฝ่ายย่อย ๆ ในรูปของ
คณะและภาควิชา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่าง มหาวิทยาลัย KU Leuven นั้นนักวิชาการไม่ได้
รู้ จั กกัน หมดทุกคน จึ งไม่ได้แปลกเลยที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครกาลังทาวิจัยเรื่องอะไรกันอยู่ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในหน่วยงานไม่กี่หน่วยที่สามารถเห็นภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ได้
นักวิชาการรู้สึกยินดีกับการที่ศูนย์ช่วยประสานงานระหว่างภาควิชาให้ เพราะทาให้งานวิจัยของเขาก้าวหน้าขึ้น
ได้ และถึงแม้การการประสานงานดังกล่าวไม่ได้ช่ว ยเปิดโอกาสในการทาตลาดก็ตาม แต่เป็นการช่วยเหลื อ
นักวิชาการและอาจทาให้ผลการวิจัยของพวกเขาออกมาดีและเป็นผลงานที่สามารถทาตลาดได้
4.5)

การให้ผลตอบแทน- กลยุทธ์ชนะใจนักวิชาการ

ปัจจัยที่ทาให้ศูนย์ LRD ประสบความสาเร็จอย่างชัดเจนคือการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่นักวิจัยที่มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร้อยละ 83 ของรายได้ที่เกิดจากการออกสิทธิบัตร ใบอนุญาต ความ
ร่วมมือ และบริษัทที่เกิดจากการวิจัย ได้ถูกนากลับมาสู่นักวิจัยโดยนามาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย เช่น การซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ การจ้างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่
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นาย Van Dun กล่าวว่า “คุณจะต้องให้ผลตอบแทนกับนักวิจัยเพื่อจูงใจให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน ภาคเอกชน สาหรับมหาวิทยาลัย KU
Leuven นั้นทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารงบประมาณแต่นักวิชาการเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรจะใช้งบประมาณใน
เรื่องใดบ้าง ซึง่ นี่เป็นแรงจูงใจที่ดีให้นักวิชาการ”
นาย De Wachter เห็นด้วยว่าการให้ผลตอบแทนเป็นการสร้างความแตกต่างเชิงจิตวิทยาได้มาก โดยให้ลอง
คิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นร่มใหญ่ ที่มีบริษัทเล็ก ๆ มากมายอยู่ภายใต้ ซึ่งบริษัทเล็ก ๆ นี้ถูก บริหารจัดการโดย
หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ประสานงานกับ ศูน ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ก็ เปรียบเสมื อน
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทที่ สามารถจัดการเรื่องงบประมาณ นักวิจัย และปัจจัยเสริมต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง รวมไปถึงสามารถกาหนดเงินพิเศษเป็นค่าตอบแทนให้ตัวเองได้ด้วย
มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้รับรายได้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นจานวนร้อยละ 17 จากรายได้ทั้งหมด
ของศูนย์ ซึ่งครึ่งหนึ่งของเงินจานวนนี้ ได้ถูกนากลับไปสนับสนุนการดาเนินการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกันระบบการจัดการงบประมาณของศูนย์ LRD ก็เอื้อให้นักวิชาการสามารถเรียกร้องการบริการ
อย่างดีเยี่ยมจากศูนย์ได้เพราะนักวิชาการถือว่างบประมาณของศูนย์ LRD มาจากผลงานวิจัยของเขา นาย Van
Dun กล่าวว่า “งบประมาณของศูนย์ส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการวิจัย ดังนั้นนักวิชาการสามารถพูดได้ว่า
รายได้จากงานวิจัยของเขานามาเป็นค่าจ้างให้ศูนย์ ดังนั้นศูนย์จะต้องให้บริการแก่นักวิชาการอย่างดีที่สุด”
นาย Van Dun กล่าวเพิ่มว่า “นี่คือบรรยากาศการทางานที่ผมชอบ เป็นการทางานที่เอื้อให้ทุกคนทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เราไม่สามารถจะให้บริการแย่ๆกับนักวิชาการได้เพราะนักวิชาการจะลุกมาร้องเรียนทันที ด้วย
เหตุนี้จึงทาให้ทุกคนมีความกระฉับกระเฉงและตระหนักว่าการบริการเป็นหน้าที่อันสาคัญ โดยนักวิชาการมี
ความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่บริการเขาอย่างแท้จริง”
4.6)

การจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในภาคเอกชนและในด้านวิชาการ

การหาบุคลากรที่เหมาะสมมาดาเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดว่า
ศูนย์จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว นายVan Dun กล่าวว่า “ผู้เชี่ยวชาญมีความสาคัญมากโดยเฉพาะ
ในช่วงการเริ่มก่อตั้งศูนย์ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องใช้คนที่มีความเข้าใจทั้งในภาคเอกชน
และทางวิชาการ สามารถประสานงานกับทั้งนักวิชาการและนักบริหารได้ และบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงจะ
ทาให้ศูนย์มีความน่าเชื่อถือ” นาย De Wachter กล่าวว่า “เราต้องการให้นักวิจัยรู้สึกว่าเมื่อมีอะไรที่เขาเห็นว่า
สามารถทาเป็นธุรกิจได้ เขาต้องติดต่อเราโดยทันที และความรู้สึกเช่นนั้นเกิดได้เมื่อพวกเขามีความไว้วางใจต่อ
ศูนย์”
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ในทางตรงกันข้าม การจ้างบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาทางานในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ตั้งขึ้นใหม่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ที่ตั้งใหม่กับนักวิชาการจะเป็น
ตัวกาหนดชื่อเสียงให้กับศูนย์ ซึ่งเสียงตอบรับในทางลบจะทาลายความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของศูนย์
นาย Van Dun กล่าวว่านักวิชาการที่ตัดสินใจศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะไม่กลับมา
ร่วมงานกับเราอีกถ้าเขาเห็นว่าบุคลากรของศูนย์ขาดความเชี่ยวชาญ และเขาก็จะบอกต่อ ๆ กันไปว่าคาแนะนา
ที่ได้จากศูนย์ไม่มีประโยชน์ ศูนย์ร่างสัญญาไม่เป็น หรือพูดไปต่าง ๆ นานาที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่ส่งผลลบ
ต่อศูนย์
ถ้านักวิชการไม่มีความไว้วางใจในศูนย์ นักวิชการก็จะไปติดต่อกับ ภาคเอกชนด้วยตนเอง นาย De Wachter
กล่าวว่า การติดต่อกันเองอาจทาให้ไม่สามารถกาหนดมูลค่าของงานได้สูงสุด และศูนย์สูญเสียการควบคุม ซึ่ง
ในแง่ทางกฏหมายและเชิงการเงินแล้ว การทาสัญญาควรจะต้องผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อศูนย์มีการบริการที่ดี
นาย Van Dun กล่าวว่าการดาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพจะต้องใช้บุคลการอย่างน้อยสาม
คน ทั้งสามควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยทางานทั้งในแวดวงวิชาการและในภาคเอกชน รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่มี
ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ และที่สาคัญคือรู้ว่าจะเจรจากับบริษัทและร่างสัญญาอย่างไร
กฏระเบียบของแต่มหาวิทยาลัยนั้นไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วบุคลากรสองคนควรเน้นเรื่องการวิจัยที่มีการ
ร่วมมือกันของหลาย ๆ ฝ่าย โดยจะดูแลตั้งแต่ข้อตกลงการเป็นที่ปรึกษาไปจนถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิชาการกับบริษัท บุคลากรดังกล่าวควรไปเยือนบริษัทและหาข้อมูลว่าบริษัทอยากได้บริการอะไรบ้างจาก
มหาวิทยาลั ย หากเป็ น ไปได้ บุ คลากรคนหนึ่ งควรเป็น ผู้ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษเช่ น เป็ นผู้ เชี่ยวชาญด้า นเทคนิ ค
การแพทย์ถ้ามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการพัฒนางานวิจัยด้านนี้
เมื่อศูนย์ LRD เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1972 ทางศูนย์มีบุคคลกรที่ทางานแบบเต็มเวลาจานวน 2.5 คน แต่
ปัจจุบันนี้ศูนย์มีบุคลากร 85 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะ การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัยและจานวน
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย นาย Van Dun กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จะใช้บุคคลกร
เพียงหนึ่งหรือสองคนมาทางานในมหาวิทยาลัยที่มี สาขาวิชาจานวนมากให้ มีประสิ ทธิภาพได้ ตัวอย่า งเช่น
มหาวิทยาลัย KU Leuven มีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นจานวนถึง 1,500 คน
ศู น ย์ LRD มี บุ ค ลากรด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการพั ฒ นาธุรกิ จ จานวน 10 คน ทุ ก คนมี ค วามรู้ ด้าน
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาทั้งหมด นอกจากนี้ ห ลายคนยังมีประสบการณ์ด้านเทคนิคการแพทย์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอีกด้วย หน้าที่ของฝ่ายนี้คือการจัดทาข้อเสนอทางธุรกิจและหาโอกาสในการสร้าง
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ความร่วมมือ รวมไปถึงการพูดคุยกับนักวิชาการเพื่อทาความเข้าใจงานวิจัยของพวกเขา และให้คาปรึกษาว่าจะ
ร่วมมือกับภาคเอกชนได้อย่างไร
ศูนย์ LRD มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายจานวน 5 คน โดยนาย Van Dun กล่าวว่าทุกคนจะต้องมีทักษะในการ
เจรจาธุรกิจ ทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องกฏหมายอยู่แล้ว แต่ผมต้องการคนที่สามารถเจรจาธุรกิจ และต้องเป็น
คนที่นักวิชาการให้การเคารพและเห็นคุณค่า นักวิชาการอยากเห็นนักเจราจาที่ให้คาปรึกษาเขาได้ว่าควรจะทา
ความร่ ว มมืออย่ างไรกับ ภาคเอกชน และรู้ ว่าเราจะต้องพลิกแพลงอย่างไรเพื่อให้ งบประมาณของเราเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยบุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการเงิน การบริหารจัดการความร่วมมือและประเด็นอื่น ๆ เช่น
สัญญาการถ่ายโอนวัสดุ มีจานวนประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมดของศูนย์
4.7)

การเริ่มจากการทาวิจัยที่เน้นความร่วมมือ

หลายคนคิดว่าการมีบ ริ ษัทที่ตั้งโดยนั กวิจั ยที่ประสบความส าเร็จสู งเป็นเป้าหมายสู งสุดของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี แต่กิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวนมากของศูนย์ LRD และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่น ๆ
ที่ป ระสบความส าเร็ จ อย่ างสู ง นั้ น ต้องอาศัย การสร้างความร่ว มมื อในการวิจั ย ด้ว ย ดั ง นั้ น ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่ตั้งขึ้นใหม่ควรเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนก่อน
นาย Van Dun กล่าวว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้เริ่มจากการจัดตั้งบริษัทที่เกิดจากการวิจัย แต่เริ่มจากการ
พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ ภาคเอกชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทาได้ง่ายกว่าการจั ดตั้งบริษัท
ที่มาจากการวิจัย ซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดตั้งบริษัทหากนักวิชาการไม่เข้าใจการทางานในรูปแบบบริษัท ไม่
เคยทางานด้านการให้คาปรึกษา และไม่เคยทางานกับภาคเอกชนมาก่อนเลย
อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายคนได้เข้ามาหานาย Van Dun เพื่อขอคาปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทที่มาจากการ
วิจัย นาย Van Dun กล่าวว่าถ้าเขาไม่เคยทางานกับภาคเอกชนมาก่อน การจัดตั้งบริษัทก็เหมือนกับการฆ่าตัว
ตาย และนี่เป็นเหตุผลที่มหาวิทยาลัย KU Leuven เพิ่งจะจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเริ่มต้นทาธุรกิจหลังจาก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดาเนินการไปแล้ว 20 ปี ซึ่งการวิจัยที่เน้นความร่วมมือสามารถหารายได้ให้กับศูนย์
LRD ได้จานวนมาก
4.8)

การหาผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย KU Leuven สามารถทาประโยชน์ได้จากการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่าย แต่จะต้องเลือกว่าจะทาความร่วมมือกับใคร โดยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของศูนย์ LRD ถือเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ศูนย์ LRD ประสบความสาเร็จได้
วิถีสู่ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย KU Leuven

14

มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้จัดตั้งบริษัท Leuven Inc. ขึ้นในปีค.ศ. 1995 โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
Imec ที่เมือง Leuven รวมทั้งบริษัทและสถาบัน การเงินอื่น ๆ อีกหลายแห่งเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
นั ก วิ จั ย นั ก ธุ ร กิ จ มื อ ใหม่ ด้ า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ภาคเอกชน และนั ก ลงทุ น ในสาขาต่ า ง ๆ ดั ง นี้
ไมโครอิเล็คโทรนิค วิศวกรรม สุขภาพและเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชีววิทยา
ศาสตร์ อาหารและวัสดุ นาย Van Dun กล่าวว่าในการจัดตั้งบริษัท Leuven Inc. ผู้ร่วมก่อตั้งได้จ้างบุคลากร
หนึ่งคนมาทางานเต็มเวลา และมีหน้าที่จัดประชุมระหว่างนักวิชาการกับ ภาคเอกชน ในขณะที่ประธานบริหาร
ของบริษัท Leuven Inc. คือ นาย Koenraad Debackere ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของศูนย์ LRD นอกจากนี้
กรรมการบริหารของบริษัท Leuven Inc. ยังประกอบไปด้วยรองอธิการบดี ผู้จัดการอวุโสด้านการลงทุน และ
ผู้จัดการด้านการวิจัยที่เน้นความร่วมมือ
บริษัท Leuven Inc. ได้จัดงานสัมมนาวิจัยย่อยและงานสัมมนาวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมถึง 200 คน ในงาน
สัมมนาย่อยมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 20-30 คน มาเข้าร่วมซึ่งมาจากภาควิช าการและจากภาคเอกชน งาน
สัมมนาย่อยเป็นงานที่ประสบความสาเร็จมาก โดยนาย Van Dun กล่าวว่าถ้าภาคเอกชนและนักวิชาการมีเวลา
มานั่งคุยกันสองสามชั่วโมงในเรื่องที่เขามีความสนใจร่วมกันก็มีความเป็นไปได้สูงว่า การสนทนาจะนาไปสู่การ
ทาสัญญาทางการวิจัยได้
ทุก ๆ เดือนบริษัท Leuven Inc. ได้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและที่บริษัทต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจมือใหม่มี
โอกาสมาสนทนาในหัวข้อเฉพาะทาง เช่น เรื่องสเต็มเซลล์บาบัด รวมทั้งมีโอกาสในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ตามด้วยการรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกัน นาย Van Dun บอกว่าสัญญาความร่วมมือหลายๆ
ฉบับเริ่มมาจากการพบปะในโอกาสดังกล่าว ซึง่ การทาให้คนมาพบปะกันไม่ได้เป็นเรื่องทีย่ ากอะไรเลย
บริษัท Leuven Inc. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีกรรมการบริหาร 7 คน และสามารถทากาไรได้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท
โดยไม่ต้องของบประมาณจากรัฐบาล โดยเป้าหมายของบริษัท Leuven Inc. คือการประสานงานให้นักวิชาการ
กับผู้จัดการจากภาคเอกชนมาพบปะกัน ซึง่ กิจกรรมต่าง ๆ ทีบ่ ริษัทได้จัดขึ้นนั้นมาจากการริเริ่มของหัวหน้าของ
บริษัท Leuven Inc. ซึ่งเป็นคนคว้าโอกาสในทุก ๆ ด้านที่จะทาให้งานวิจัยเป็นที่รู้จัก
นาย Van Dun กล่าวว่า “เราเชื่อในการบริหารแบบล่างขึ้นบน (bottom up) โดยการให้บุคลากรมาประชุม
เพื่อวางเป้าหมายร่วมกัน แม้ว่าการสร้างเครือข่ายโดยมีการบริห ารจากบนลงล่าง (top down) นั้นอาจจะตั้ง
เป้าไว้สูงแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติหรือในกรณีนี้คือนักวิจัยอยู่ดี การสร้างเครือข่ายจะมีประโยชน์ก็
ต่อเมื่อเป็นการสร้างจากจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้ว บางครั้งการบริหารแบบบนลงล่างก็ไม่ได้รู้ว่าข้างล่างมีอะไรอยู่
บ้าง”
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สมาคมวิชาชีพ
นาย Van Dun ผู้ซึ่งทางานอย่างใกล้ชิดกับ สมาคม ASTP-Proton ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ม าแล้ ว หลายปี ไ ด้ ก ล่ า วว่ า สมาคมได้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัย จัดสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และฝึกอบรมบุคลากร โดยบุคลากรใหม่ของศูนย์ LRD ทุกคนต้องเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้น” เป็นเวลา 3 วัน กับสมาคม ASTP-Proton ซึง่ การอบรมนั้น
ถูกจัดขึ้นปีละสองครั้ง
สมาคม ASTP-Proton เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของยุโรปที่ไม่แสวงหาผลกาไร แต่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และจัดการฝึกอบรม
สมาคมได้จัดงานสั มมนา และให้บริการด้านการประเมินและการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี สมาคม ASTP-Proton เกิดจากการรวมตัวของสมาคมวิชาชีพด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ข อง
สหภาพยุโรปสองสมาคมทีท่ าหน้าที่รวบรวมและตีพิมพ์ข้อมูลและโครงการที่ประสบผลสาเร็จ
PraxisUnico
PraxisUnico เป็นเครือข่ายวิชาชีพด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งตั้งขึ้น จากการ
รวมตัวของสมาคมย่อย ๆ โดย PraxisUnico ให้ความสาคัญกับการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการนางานวิจัยใน
ภาครัฐและงานวิจัยเชิงวิชาการมาทาเป็นเชิงธุรกิจ สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจานวน 120
แห่ง องค์กร 60 แห่ง อธิการบดี นายทุน ตัวแทนสิทธิบัตรและหน่วยงานของรัฐ และมูลนิธิที่ให้ทุนด้านการวิจัย
การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยองค์กรภายนอกและผู้ร่วมทุนในการพัฒนาธุรกิจ
การสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความสาเร็จเป็นความท้าทายระยะยาว การลงทุนและการพัฒนา
ธุรกิจจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง นาย De Wachter อดีตผู้จัดการด้านการลงทุนและนวัตกรรมของศูนย์
LRD กล่าวว่ามหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรจากัดอาจจะเลือกทาความร่วมมือกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อพัฒนา
ธุรกิจให้กับศูนย์
แผนพัฒ นาธุร กิจ ที่ป ระความส าเร็ จ ของเราโครงการหนึ่ง คื อ การจัด ตั้ง บริ ษัท IP Group PLC ซึ่งตั้งอยู่ ใ น
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นบริษัทย่อยที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 90 แห่ง ในปีค.ศ. 2003 ซึง่
บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM ของลอนดอน และมีการระดมทุนเป็นจานวน 175 ล้านยูโร โดย
นาเงินจานวน 120 ล้านยูโรมาลงทุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจานวน 12
แห่ง
นาย De Wachter กล่าวอีกว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยชั้นนามีทรัพยากรในการลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสูง ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งอาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือผู้บริหารของ
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มหาวิทยาลัยไม่ สามารถจัดสรรงบประมาณให้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้ว ปัญหานั้นจะเริ่มจากการที่ไม่มี
ทรัพยากรที่เพียงพอก่อน แล้วปัญหาอื่น ๆ ค่อยเกิดตามมา ใคร ๆ ก็อยากจะจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่
คุณจะต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ได้หาได้ง่าย ๆ และต้องใช้
เงินลงทุนสูง
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคือ การมีฝ่ายกฏหมายของศูนย์ทาหน้าที่ในการ
ร่างสัญญากับภาคเอกชนโดยเป็นอิสระจากระบบของมหาวิทยาลัย นาย De Wachter กล่าวว่าการดาเนินการ
ด้านกฏหมายเป็นเรื่องหนึ่งที่ระบบของมหาวิทยาลัยอาจจะทาให้ศูนย์ทางานลาบาก มหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถทางานตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
ถ้ามหาวิทยาลัยไม่อยากมอบอานาจให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางานอย่างเป็นอิสระ มหาวิทยาลัยควรจะทา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่ทางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพบว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งไม่อยาก
กระจายอานาจการบริห ารให้ กับศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นาย De Wachter กล่าวว่านี่ เป็นยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่อยากจะทาเพราะการกระจายอานาจจากส่วนกลางเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในเชิงปฏิบัตินั้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีควรทุ่มเวลาในการสร้างระบบแนวปฏิบัติที่ดี ไม่เช่นนั้นก็ ต้องจ้าง
องค์กรภายนอกมาจัดการเพื่อให้ได้ผลงานในระดับที่ยอมรับได้ในเวลาอันรวดเร็ว องค์กรภายนอกดังกล่าวควร
ช่วยศูนย์ในเรื่องทรัพยากรด้านการพัฒนาธุรกิจ การเข้าถึงการลงทุน และรับรองการให้บริการขั้นต่า
4.9)

การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเริ่มต้นทาธุรกิจหลังจากที่การดาเนินงานด้านอื่น ๆ ได้ผลดีแล้ว

มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้จัดตั้งกองทุน Gemma Frisius Fund (GFF) ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการเริ่มต้น
ทาธุรกิจขึ้นในปีค.ศ. 1997 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กลุ่มธนาคาร KBC และ
กลุ่มธนาคาร BNP Paribas โดยเป้าหมายของกองทุนนี้คือการสนับสนุนการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจของบริษัทที่
เกิดจากการวิจัยของมหาวิทยาลัย KU Leuven
กองทุนสนับสนุนการเริ่มต้นทาธุรกิจถูกตั้งขึ้นหลังจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดาเนินงานได้เป็นระยะเวลา 25
ปี นาย Van Dun กล่าวว่า “คุณจะต้องมีผู้ร่วมทุนทางธุรกิจในการจัดตั้งกองทุนนี้ และที่สาคัญคือคุณจะต้องมี
ระบบการเริ่มต้นทาธุรกิจเพื่อดึงดูดผู้ร่วมลงทุน” ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มหาวิทยาลัย KU Leuven เพิ่งจะมีการ
ระดมทุนหลังจากจัดตั้งศูนย์ได้ 20 ปี โดยถ้าเราพยายามระดมทุนในช่วงทศววรษ 1980 ถึ 1990 เราคงไม่
ประสบความสาเร็จแน่ ๆ เพราะตอนนั้นเรายังไม่มีระบบการเริ่มต้นทาธุรกิจเลย
แทนที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้ง กองทุนในระยะเริ่มแรกด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยอาจจะไปร่วมมือกับองค์กรที่มี
กองทุนอยู่แล้ว นาย Van Dun กล่าวว่าถ้ามีโอกาสในการร่วมมือกับองค์กรที่มีกองทุนอยู่แล้ว ก็ควรรีบคว้า
วิถีสู่ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย KU Leuven
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โอกาสนั้ น แต่ จ ะต้องตระหนั กว่า นั ก ลงทุน จะสนใจมาร่ว มงานกับ คุณ ถ้า เขาเห็ นว่า ศูน ย์ข องคุณ ทางานดี
พอสมควรอยู่แล้ว ซึง่ คงไม่ง่ายที่จะหานักลงทุนมาลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีผลงานหรือสัญญาธุรกิจใด ๆ
นาย Van Dun ได้แนะนาว่ามหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรบุคคลจากัดจะต้องจัดหาบุคลากรด้านการนางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้ก่อนการจัดตั้งบริษัทที่เกิดจากการวิจัย การจัดตั้งบริษัททาได้ยากกว่าการ
ทางานเป็นที่ปรึกษาและการรับจ้างวิจัยเพราะจะต้องมีทั้งเงินลงทุนและการทาโครงการขนาดใหญ่
เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างชัดเจนแล้ว ก็ค่อยเริ่มหานักลงทุนและเครือข่ายการ
ระดมทุน นาย Van Dun ได้พยายามเข้าร่ว มประชุมกับเครือข่ายนักลงทุน โดยบุคลากรของศูนย์ ทุ กคนที่
ทางานด้านการจัดตั้งบริษัทที่เกิดจากการวิจัย ได้มีโอกาสทาความรู้จักกับนักลงทุน ซึ่งถ้าใครมองเห็นลู่ทางว่า
นักลงทุนคนไหนน่าจะร่วมงานกับเราได้ เราก็จะนามาแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ
มหาวิทยาลัย KU Leuven เป็นเจ้าภาพจัดงาน Benelux Venture Forum มาหลายปีแล้ว ซึ่งกลุ่ม Benelux
Venture Forum เป็นเครือข่ายของนักลงทุน มือใหม่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีจานวน 60-70 คน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้จัดงานจับคู่ธุรกิจที่เปิดโอกาสให้บริษัทที่เพิ่งเริ่มทาธุรกิจได้มานาเสนอผลงานกับ
นักลงทุนและมาเจรจาธุรกิจเพิ่มเติมด้วย ทางศูนย์ LRD ได้ทางานร่วมกับเครือข่ายการลงทุนธุรกิจในระยะแรก
ในเขต Flemish (Business Angels Netwerk Vlaanderen) และได้ส่งโครงการต่าง ๆ ไปให้เครือข่ายเพื่อขอ
ความคิดเห็นอยู่เสมอ
4.10) การประกาศความสาเร็จ
หน้าที่หนึ่งของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคือการทาการตลาดเพื่อประกาศความสาเร็จของการดาเนินงาน นาย
De Wachter กล่าวว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์งานทุกอย่างที่ทาได้สาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการอนุญาตให้ใช้
สิทธิทางเทคโนโลยี การได้รับทุนที่มีการแข่งขันสูง หรือการจัดตั้งบริษัทที่เกิดจากการวิจัย โดยเราจะต้ อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคเอกชน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ถึงแม้ศูนย์ LRD จะก่อตั้งมา 40 ปีแล้วแต่ก็ยังต้องใช้เวลาจานวนมากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลั ย นาย Van Dun กล่ าวว่าการสร้า งวิธี คิด ด้า นการถ่ ายทอดเทคโนโลยีใ ห้ กับ นัก วิช าการเป็ น
กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป
ศูนย์ LRD ได้นาเสนอความสาเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ออกสู่ภาคเอกชน แม้ว่าผลงานเหล่านี้อาจจะ
ไม่ได้เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับ การคิดค้น Google หรือเป็นสิ่งที่ทารายได้มหาศาล แต่สาหรับเรา
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ผลงานทุกชิ้นมีคุณค่าทั้งสิ้นเพราะผลงานเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักวิชาการคิดว่า ถ้าเพื่อนร่วมงานของเราทาได้
เราก็ทาได้เช่นกัน
5. บทสรุป
การเชื่อมโยงระหว่างโลกของนักวิชาการกับ ภาคเอกชนไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ประความสาเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่ มีความเชื่อในพันธกิจนี้ มีทักษะและความรู้ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่
นักวิชาการคนอื่น ๆ มองไม่เห็น รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดกับทุกฝ่าย โดยในการทา
รายงานฉบับนี้ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้เน้นย้าว่าองค์ประกอบที่สาคัญในการก่อตั้งและ
การจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประสบผลสาเร็จนั้น มีสามประการคือ การให้อิสระและความยืดหยุ่นใน
การทางาน การปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดี และความมุ่งมั่นในระยะยาว
ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ จะต้ อ งมี ก ารท างานที่ ยื ด หยุ่ น และมี ค วามพร้ อ มต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงเสมอเพราะเทคโนโลยี ภาคเอกชน และโอกาสในการดาเนินธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การทางานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย บุคลากรต้องรู้จักการแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอ
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสาคัญมาก และการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นกระบวนการที่ใช้
เวลานาน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นจุดตั้งต้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่การเริ่มต้นที่แท้จริง นั้นมา
จากความสนใจและแรงจูงใจของนักวิชาการที่จะทางานร่วมกับภาคเอกชน ถ้าไม่มีนักวิชาการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีก็ทาไม่ได้ นาย Van Dun กล่าวว่า “คุณต้องอาศัยนักวิชการ คุณต้องทาให้เขาเห็นด้วยกับคุณ และ
นักวิชาการคือวัตถุดิบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี”
อธิการบดี Torfs กล่าวว่า ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย KU Leuvenมา 40 ปี วันนี้
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ยังต้องทาให้บุคลากรเข้าใจในหน้าที่และความสาคัญของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยมหาวิทยาลัย KU Leuven ได้ให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมานานแล้ว และมหาวิทยาลัยยัง
จะต้องส่งเสริมให้คนตระหนักถึงคุณค่าและมูลค่าของการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป
ผลพวงของการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ แก่สั งคม และสร้างชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลัย
อธิการบดี Torfs กล่าวว่าการมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีเป็นองค์ประกอบอันจาเป็นของมหาวิทยาลัยชั้น
ดี นี่คือองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสาคัญกับ
การดาเนินงานในทุกด้านอย่างเท่าเทียม ถ้าภาคเอกชนเห็นมหาวิทยาลัยเป็นเพียงแค่ คู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่
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มีขุมทรัพย์ทางปัญญา มหาวิทยาลัยก็จะสูญเสียจิตวิญญาณทางวิชาการ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับทุก
ภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งสาคัญ
6. กรณีศึกษาของบริษัท Qaelum N.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยKU Leuven
ตลอดระยะเวลาการทางานเป็นนักวิจัยการด้านควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยาเป็นเวลา 10 ปี นาย Jurgen
Jacobs ไม่เคยคิดว่า เขาจะมาเป็นนักบริหารธุรกิจ แม้ว่าเมื่อเขาและทีมวิจัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถ
ประเมินความแม่นยาทางเทคนิคของอุปกรณ์ ฉายรังสี และทาให้การรักษาคนไข้มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็
ไม่มีใครคิดว่าสิ่ งที่ เขาได้ คิดค้น น่ าจะทาเป็ นธุรกิจ ได้ นาย Jurgen Jacobs วิศวกรด้านซอฟต์แวร์และนั ก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของทีมวิจัยกล่าวว่า “เราวางแผนจะแจกจ่ายซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาล
อื่น ๆ เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ”
ปั จ จุ บั น นี้ น าย Jacobs เป็ น ประธานบริ หารของบริษัท Qaelum N.V. ซึ่งเป็น บริษัทที่ดาเนิน ธุรกิจ ในด้าน
เทคนิคการแพทย์และมีอายุได้ 3 ปีแล้ว โดยบริษัทมีการเติบโตสูงมาก และเป็นผู้นาของธุรกิจในยุโรปทางด้าน
การควบคุมคุณภาพเครื่องมือเอกซเรย์ ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทได้แก่ FujiFilm Medical Systems และ
Agfa ในปีค.ศ. 2014 บริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 และในปีนี้คาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการ
เพิ่มเป็น3 เท่า
ความสาเร็จในการจัดตั้งบริษัท Qaelum N.V.เป็นการแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถมีบทบาทในการช่วยให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าใจศักยภาพเชิงธุรกิจของ
การพัฒนางานสาขาวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ LRD ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีอายุ 42 ปีแล้ว เข้ามา
ช่วยให้คาแนะนาด้านการพัฒนาธุรกิจ และช่วยให้นาย Jacobs ผันตัวจากนักวิชาการกลายเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจมือใหม่ได้
6.1)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งในการพัฒนาธุรกิจ

ตอนที่นาย Jacobs มาติดต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งแรกนั้น เขาไม่ได้มาปรึกษาเรื่องการจัดตั้งบริษัท โดย
หลังจากที่นาย Jacobs และทีมงานของศาสตราจารย์ Hilde Bosmans ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟิสิกส์การแพทย์
และการควบคุมคุณภาพ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยแล้ว พวกเขาก็ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพที่โรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัย KU Leuven และเริ่มแจกจ่ายซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ และมีหน่วยงานอื่น ๆเข้า
มาขอใช้ซอฟต์แวร์กันเป็นจานวนมากจนนาย Jacobs ต้องทางานหนักจนดึกดื่น
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นาย Jacobs ต้องทางานประจ าในฐานะนั กวิจัย และในขณะเดียวกัน ต้องดูแลซอฟต์แวร์ ที่องค์ กรต่าง ๆ
นาไปใช้ประโยชน์ เขาจึงขออนุญาตศาสตราจารย์ Hilde Bosmans ว่าเขาจะจัดสรรเวลาสัปดาห์ละ 1-2 วัน
เพื่อให้บริการคาปรึกษาการใช้ซอฟต์แวร์รวมทั้งการดูแลและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ เพื่อเป็นการหารายได้เข้า
องค์กรด้วย
หลังจากนั้นศาสตราจารย์ Bosmans ได้ติดต่อกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี LRD เพราะอยากให้การให้บริการ
ซอฟต์แวร์เป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย ศูนย์ LRD ได้เล็งเห็นโอกาสเชิงธุรกิจของซอฟต์แวร์นี้
โดยทันที และมองว่าการที่นาย Jacobs จะแบ่งเวลามาทางานให้บริการคาปรึกษาการใช้ซอฟต์แวร์สัปดาห์ละ
1-2 วันนั้นไม่น่าจะเพียงพอ และนาย Jacobs ต้องตัดสินใจว่าเขาจะเป็นนักวิจัยต่อไป หรือจะผันตัวเองมาจับ
ธุรกิจซอฟต์แวร์ไปเลย
นาย Jacobs กล่าวว่าสิ่งสาคัญที่สุดที่ ศูนย์ LRD ทาก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของเขา ในตอนนั้นเขาคิดจะแจก
ซอฟต์แวร์ให้ฟรี ๆ แล้วคิดค่าบริการในการให้คาปรึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ แต่ศูนย์ LRD แนะนาเขาว่าให้จัดตั้ง
บริษัทไปเลย เพื่อสามารถขยายตลาดได้ทั่วโลกซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ ศูนย์ LRD ได้แนะนา เป็นตลาดที่ใหญ่
มากกว่าที่เขาคิดไว้มาก
ในช่วงฤดูร้อนปีค.ศ. 2010 ศูนย์ LRD ได้แนะนาให้นาย Jacobs ไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการเป็นนัก
ธุรกิจมือใหม่ การทาแผนธุรกิจ การจัดหาทุนเริ่มทาธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา และในเวลา 5เดือนต่อมา
นาย Jacobs ได้ทางานที่โรงพยาบาลในเวลากลางวัน และใช้เวลาตอนเย็นในการเขียนแผนธุรกิจ โดยทุก ๆ 34 สัปดาห์ เขาจะเข้ามาติดต่อศูนย์ LRD เพื่อติดตามความก้าวหน้า
6.2)

ประวัติโดยย่อของบริษัท Qaelum N.V.

ก่อตั้งเมื่อ
เริ่มดาเนินธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร/นักวิจัย-ผู้
ก่อตั้งบริษัท
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์

พฤศจิกายน ค.ศ. 2011
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012
นาย Jurgen Jacobs (อดีตวิศวกรด้านซอฟต์แวร์และนักวิจัยของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KULeuvenและผู้คิดค้นวิธีการควบคุม
คุณภาพของเครื่องฉายรังสี
ปี ค.ศ. 2012: 3 คน
กรกฎาคม ค.ศ. 2015: 16 คน
ธันวาคมค.ศ. 2015: 20 คน*
ระบบซอฟต์แวร์ในการควบคุมคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์และ
เครื่องเอกซเรย์หน้าอก
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รูปแบบธุรกิจ

ผลการประกอบการ

การให้บริการซอฟต์แวร์ (ต่อจานวนการใช้งาน) ซอฟต์แวร์ทาการ
วั ด และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณรั ง สี ที่ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ และเปรี ย บเที ย บ
ปริมาณที่รับกับฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรับปรุงระบบ
ปี ค.ศ. 2012: 28,000 ยูโร
ปี ค.ศ. 2013: 372,000 ยูโร
ปี ค.ศ. 2014: 542,000 ยูโร
ปี ค.ศ. 2015: 1,755,000 ยูโร*

*โดยประมาณ
6.3)

การพั ฒ นาจากการควบคุม คุ ณ ภาพโดยการป้ อ นข้ อ มู ล เองไปจนถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่
สามารถเรียนรู้ได้เอง

นาย Jacobs มีความตั้งใจในการพัฒนาการประกันคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์เต้านม และได้วิจัยซอฟต์แวร์นี้
มาเป็น 10 ปีแล้ว ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีโอกาสทางธุรกิจที่กว้างมากเพราะในขณะนั้นสหภาพยุโรปกาลังจะออก
ข้อตกลงให้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์เต้านม และส่งรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ในขณะเดียวกันนาย Jacobs ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับเครื่องมือฉายรังสีประเภทอื่น และมีการตรวจสอบ
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ โดยเขาได้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเพื่อช่วยประมวล
ข้อมูลของผู้ป่วยทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ และปริมาณรังสีทเี่ หมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนั้น ๆ
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้เองทาให้ซอฟต์แวร์สามารถจัดระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หา
ข้อผิดพลาดได้
นาย Jacobs มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เกิดการฉายรังสีเกินปริมาณ โดยในปีค.ศ.
2009 ตอนที่ลูกชายของเขาถูกคลอดออกมาก่อนกาหนด 2 เดือนโดยมีน้าหนักตัวเพียงแค่ 1.5 กิโลกรัม แพทย์
ด้านรังสีวิทยาที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักได้บอกว่าจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่
หรือที่เรียกว่า CT scan เพื่อตรวจสอบปอดของลูกชายซึ่งเพิ่งมีอายุได้เพียงแค่ 2 ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ได้ทาเอกซเรย์
ทรวงอกไปแล้วและไม่พบความผิดปกติใด ๆ นาย Jacobs กังวลใจอย่างมากกว่าลูกชายจะได้รับอันตรายจาก
การฉายรังสีเกินปริมานจึงได้ขอให้แพทย์ยกเลิกการทา CTscan ต่อลูกชาย
ประสบการณ์ที่เกิดกับลูกชายทาให้นาย Jacobs หันมาสนใจเรื่องการควบคุมปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ โดย
นาย Jacobs และทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฉายรังสีให้กับเด็กว่ามีการทา CT scan กี่ครั้งที่ไม่จาเป็นกับ
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เด็ก และการทา CT scan นั้นมีการตั้งค่าและระดับที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอย่างไรบ้าง นาย Jacobs กล่าวว่าใน
การทา CT scan เราสามารถกาหนดระดับให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลภาพออกมาได้อย่างสวยงาม แต่
เด็ กอาจจะได้รั บ รั งสีเกินไปถึง 3 เท่า งานวิจัยของเขาเอื้อให้ เราสามารถตรวจสอบการทางานของเครื่อง
CTscan ได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถทาการบันทึกข้อมูลและออกแบบให้เครื่องสามารถจัดระบบข้อมูลและ
ทาการแจ้งเตือนได้เมื่อพบว่าการตั้งระดับรังสีไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เมื่อนาย Jacobs ได้นาเสนอผลงานวิจัยเรื่องการตรวจสอบการตรวจวินิฉัย โรคโดยใช้ CT scan ระหว่างการ
ประชุมสัมมนาได้มีนักวิชาการจานวนหนึ่งไม่เชื่อว่าจะผลงานวิจัยของเขาจะสามารถนาไปใช้ได้จริงเพราะ
จะต้องมีการประมวลผลข้อมูลเป็นจานวนมาก แต่นาย Jacobs กล่าวว่า “ถ้าเรามีข้อมูลเป็นจานวนมาก เราก็
สามารถตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้จัดระบบและประมวลผลข้อมูลได้เองและสุดท้ายเราก็จะได้ข้อมูลเชิงลึก”
เขายังกล่าวอีกว่านี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดโดยสิ้นเชิง เมื่อก่อนเราทาการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ปีละครั้งหรือ
ทุกๆ 3 ปีตามนโยบายของรัฐ แต่ถ้าเราออกแบบให้เครื่องสามารถทาการตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้เองก็ จะสามารถวิเคราะห์สถิติของข้อมูลจานวนมากได้ และเราก็จะสามารถ
พัฒนาคุณภาพการทางานได้
ในปีค.ศ. 2011 ซอฟต์แวร์ของนาย Jacobs สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ของโรงพยาบาลได้หากมีการ
กาหนดปริมาณรังสีที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย นาย Jacobs กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และเป็นจุดขายที่ดี ของ
ซอฟแวร์ โดยซอฟต์แวร์ไม่ได้รายงานข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ยังประมวลผลข้อมูลให้อีกด้วย ตอนนี้เขากาลัง
พัฒนาให้ซอฟต์แวร์สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนในการตรวจวินิจฉัยโรคแต่
ละประเภทได้ด้วยตนเอง
6.4)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนที่ยากที่สุดของการตั้งบริษัท Qaelum N.V. คือการตกลงว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ซอฟต์แวร์ ที่ผ ลิ ตขึ้น และการโอนสิ ทธิในทรัพย์สิ นทางปัญญานั้นมาเป็นของบริษัท ปกติ การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะเมื่อเป็นผลงานของนักวิจัยหลายคน ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจึงเข้ามาดาเนินการในเรื่องนี้ให้ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้เวลาเกือบ 7 เดือนในการหาข้อตกลง
ระหว่างนักวิจัย ผู้บริหารของโรงพยาบาล โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ตัวนี้ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
Qaelum N.V.
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นาย Jacobs กล่าวว่าการเจรจาเรื่องสาคัญนั้นจะต้องมีชั้นเชิง และนักธุรกิจมือใหม่อาจจะไม่มีความสามารถใน
การต่อรอง โชคดีที่ศูนย์ LRDไ ด้ยื่นมือเข้ามาช่วยและพยายามหาข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายได้แก่ นักวิจัย
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
การที่นาย Jacobs เป็นนักวิจัยของโรงพยาบาล KU Leuven ทาให้การทาสัญญามีความซับซ้อนมากขึ้น นาย
Jacobs บอกว่าเราใช้เวลานานที่สุดในการร่างสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลเพราะตัวเขาเป็น
บุคลากรของโรงพยาบาล เทคโนโลยีที่ คิดค้นขึ้นมาจึงเป็นของโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจะต้องเป็นผู้ลงนามในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ ปั ญหาในการการจดทะเบี ย นทรั พย์สิ นทางปัญ ญายัง มาจากการที่ ก่ อนหน้ านี้ นาย Jacobs ได้
แจกจ่ า ยซอฟต์ แ วร์ ไ ปให้ โ รงพยาบาลบางแห่ ง ใช้ ฟ รี เมื่ อ ศู น ย์ LRD และนาย Jacobs เห็ น ว่ า บริ ษั ท
Qaelum N.V. จะต้องซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์มาจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล KU
Leuven นั้น เขาเลยจึงต้องไปเจรจากับโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ไปแล้วให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้
ต่อไปโดยมีเงื่อนไขการซื้อซอฟต์แวร์ในราคาที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ นาย Jacobs กล่าวว่าศูนย์ LRD เข้ามามีส่วน
ช่วยได้มาก ถ้าเราไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยประสานงานระหว่างนักลงทุนกับเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ การเจรจาก็อาจจะไม่สาเร็จผล
6.5)

การพัฒนาเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบ

เมื่อผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ LRD เข้ามาช่วยจัดการเรื่องสิทธิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นาย Jacobs ก็ได้จัดตั้ง
บริษัทเสมือนขึ้นมาภายใต้การดูแลของศูนย์ LRD และเริ่มเอาซอฟต์แวร์ไปทดสอบตลาดโดยมีเป้าหมายเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถนาไปขอทุน จากกองทุน Gemma Frisius ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการ
เริ่มต้นทาธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้
เพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียวคือ เครื่องตรวจสอบคุณภาพการเอกซเรย์เต้านม
นาย Jacobs ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชิ้นที่สองคือ เครื่องตรวจสอบการกาหนดปริมาณรังสี ที่ผู้ป่วยได้รับโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน เนื่องจากคุณภาพของเครื่องมือเอกซเรย์จะลดลงเมื่อใช้ไปนาน ๆ และมีการทางาน
แปรปรวนได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ จึงต้องมีการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ อย่างสม่าเสมอ
กระบวนการตรวจสอบในอดีต ทาโดยการใช้นั ก ฟิสิ กส์ มาตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ มี
ความเห็ น ส่ ว นบุ ค คลเข้ า มาเกี่ ย วข้อ งและมี ข้ อ มู ล เชิง ลึ ก ที่ จากั ด แต่ ซ อฟต์ แ วร์ ข องบริษั ท Qaelum N.V.
สามารถทาให้โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบการทางานของเครื่องเอกซเรย์และปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับได้
ตลอดเวลา โดยสามารถประมวลผลจากการเทียบกับค่ามาตรฐาน และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีเมื่อ
พบว่ามีข้อผิดพลาด
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นาย Jacobs กล่าวว่า “ศูนย์ LRD ทาให้เราเห็นศักยภาพสูงสุดของเทคโนโลยี และถ้าเราเห็นศักยภาพในการ
พัฒนาธุรกิจ เราก็จะเขียนแผนธุรกิจได้ดี นอกจากนี้เราต้องรู้จักขยายขอบเขตของธุรกิจ” ในตอนแรกผู้บริหาร
ของบริษัท Qaelum N.V. และนักลงทุนวางแผนให้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แต่ใน
ปีค.ศ. 2011 เมื่อนาย Jacobs และศูนย์ LRD ได้ปรับแผนธุรกิจเพื่อจะออกสู่ตลาดก็ได้พบว่าสหภาพยุโรปมี
การชะลอการออกข้อตกลงเรื่องการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์เต้านม มีผลทาให้ความต้องการการควบคุม
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์เต้านมมีน้อยลง ด้วยเหตุนี้นาย Jacobs จึงเปลี่ยนมาทาการตลาดกับเครื่องตรวจสอบ
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับแทน เขากล่าวว่าในแผนธุรกิจเราได้ทาแผนผลิตภัณฑ์ไว้ทั้งสองชิ้น ซึ่งการมีแผน
สารองเป็นเรื่องสาคัญมาก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีจ ะต้ องผลักดันบริ ษัทที่เกิดจากการวิจัยให้เปลี่ยนเป็นธุรกิจและยืนหยัดใน
ภาคเอกชนที่เต็มไปด้วยความท้าทายให้ได้ โดยนาย Hannes De Wachter อดีตผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและ
การลงทุนของศูนย์ LRD ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริ ษัท Qaelum N.V .ได้
กล่าวว่ากล่าวว่า “เราจะต้องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรั พย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยี หรือการทาแผนธุรกิจ”
แผนส ารองของบริ ษั ท Qaelum N.V. ยั ง รวมไปถึ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณการฉายรั ง สี ที่ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ใน
โรงพยาบาล และวิเคราะห์ว่าปริมาณรังสีที่ได้รับนั้นเหมาะสมหรือไม่ โดยนาย Jacobs กล่าวว่าถ้าปริมาณรังสี
ที่ได้รับไม่เหมาะสม ซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์ข้อมูลใหม่และกาหนดปริมาณที่เหมาะสมให้ ความสามารถในการ
หาข้ อ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากการประมวลผลข้ อ มู ล เป็ น จ านวนมากท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
Qaelum N.V. แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
6.6)

การแสวงหาทุนในการเริ่มทาธุรกิจ

การช่วยเหลือผู้จัดตั้งบริษัทในการหาแหล่ง เงินทุนเป็นความรับผิดชอบหลักของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นาย
De Wachter กล่าวว่าเมื่อคุณนาเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน คุณจะเห็นโครงการเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากนักลงทุนเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ในช่วงเริ่มธุรกิจทางศูนย์ LRD ได้ช่วยหาทุนระยะสั้น
ให้แก่นาย Jacobs รวมถึงทุนในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจจานวน 100,000 ยูโร ทาให้เขาพัฒนาแผนธุรกิจ
สาหรับการจัดตั้งบริษัทได้
หลังจากได้มีการแก้ไขปรับแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จะวางในตลาด ผลิตภัณฑ์ก็ถูกไปใช้จริงในโรงพยาบาล
และการหานักลงทุนมาร่วมลงทุนจัดตั้งธุรกิจใหม่ก็ไม่มีอุปสรรคใด ๆ นอกจากนี้กองทุน Gemma Frisiusได้
มอบเงินสดจานวน 500,000 ยูโรในการลงทุน และเทคโนโลยีของบริษัท ถือว่ามีมูลค่าถึง 650,000 ยูโร ดังนั้น
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บริษัท Qaelum N.V. จึงมีมูลค่าถึง 1.1 ล้านยูโรเมื่อทาการเปิดตัว นาย Jacobs กล่าวว่าถ้าแนวคิดและแผน
ธุรกิจของคุณดี เงินก็จะมาหาคุณเอง ในการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้ มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้ถือหุ้นบริษัท
Qaelum N.V. อยู่ร้อยละ 42.5 ซึ่งนับเป็นมูลค่า 488,750 ยูโร
6.7)

การเข้าสู่ตลาด

บริษัท Qaelum N.V. ได้เข้าสู่ตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2012 โดยบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฉายรังสีทุกประเภทที่ใช้ในแผนกรังสีวิทยาของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
บริษัทเสนอยุทธวิธี การขายทั้ง ซอฟต์แวร์และการให้บริการคาปรึกษาการใช้ ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่า
มากกว่าการใช้วิธีแบบเก่าในการประเมินการทางานของเครื่องมือฉายรังสี นาย Jacobs กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท Qaelum N.V. สามารถเปรี ย บเทีย บข้อ มูล กับ ค่า มาตรฐานได้โ ดยทันที ทาให้ โ รงพยาบาลสามารถ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของแผนกรังสีวิทยาได้รวดเร็ว
ในอดีตนั้นแผนกรังสีวิทยาจะทาการประเมินเครื่องฉายรังสีทุก ๆ 3 ปี นาย Jacobs กล่าวว่าบริษัทเราพยายาม
ออกแบบสินค้าที่ เอื้อให้ซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉายรังสีได้โดยทันที และเราได้ว าง
โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพพื้น ฐานเอาไว้ แต่ถ้าโรงพยาบาลต้องการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ ป่ว ยและ
ประสิทธิภาพในการทางานบริษัทเราก็สามารถเพิ่มความถี่ในการประเมิน โดยทาการประเมินเดือนละครั้งได้
เพื่อตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของเครื่อง
นวัตกรรมของบริษัท Qaelum N.V. ในด้านการประกันคุณภาพของเครื่ องฉายรังสีและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยทาให้บริษัท Qaelum N.V. และบริษัทที่ปรึกษา Deloitte ได้ทุนจานวน 2 ล้านยูโรจากกองทุนวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแคว้น Flemish ของประเทศเบลเยียม เพื่อศึกษาการปรับปรุง
คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องฉายรังสี รวมไปถึงศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและกระบวนการ
ทางาน
นาย Jacobs กล่าวว่าบริษัทเราไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อเป็นการรายงานข้อมูลเท่านั้น แต่เรายังต้องการนาข้อมูลมา
ประมวลผล โดยการออกแบบเครื่องมือประเมินผลทางสถิติ และซอฟต์แวร์อื่น ๆ สามารถทาให้เราได้ข้อมูลเชิง
ลึกและนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ถึงแม้บริษัท Qaelum N.V. จะมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี แต่นาย Jacobs ก็ยังพยายามป้องกันการเกิดความ
เสี่ยง โดยเมือ่ บริษัทเริ่มดาเนินการ นาย Jacobs ก็หันมาทาการประกันคุณภาพของบริษัทโดยทันทีรวมทั้งการ
รับรองมาตรฐาน ISO ซึง่ เขากล่าวว่าเมื่อบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐาน บริษัทใหญ่ ๆ ก็อยากจะทาความ
วิถีสู่ความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย KU Leuven

26

ร่วมมือกับเรา และถ้าเราจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล บริษัทของเราก็
ควรจะต้องเน้นเรื่องการประกันคุณภาพขององค์กรเช่นกัน
บริษัท Qaelum N.V. ประสบความสาเร็จในการสร้างความร่วมมื อกับภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว และในช่วง
ฤดูร้อนปีค.ศ. 2012 ประมาณ 4 เดือนหลังจากบริษัทมีการเปิดตัว ทางบริษัท Qaelum N.V. ได้ลงนามสัญญา
การจัดจาหน่ายสินค้ากับ บริษัทFujifilm Healthcare ที่จัดจาหน่ายซอฟต์แวร์ ของบริษัท Qaelum N.V. ไป
พร้ อ ม ๆ กั บ การขาย ฐ า นข้ อ มู ล ภ า พ ทา ง กา ร แ พท ย์ ข อง Fujifilm ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า Picture Archive
Communication System (PACS)
นาย Jacobs กล่ า วว่ า บริ ษั ท Qaelum N.V. ต้ อ งอาศั ย ซอฟต์ แ วร์ PACS ในขณะที่ ท างบริ ษั ท Fujifilm ก็
ต้องการซอฟต์แวร์ของเราเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของเขา แม้ว่าการร่วมมือกับ Fujifilm ซึ่งมีส่วน
แบ่งทางการตลาดของซอฟต์แวร์ PACS ในยุโรปเพียงแค่ร้อยละ 10 จะไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท Qaelum
N.V. มากนัก แต่มันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในวงธุรกิจเป็นอันมากให้ กับบริษัท Qaelum N.V. โดย
ภายในระยะเวลา 4 เดือน บริษัท Qaelum N.V. ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาด้านการฉายรังสีที่สาคัญทุกงาน
และอยู่ในพื้นที่ ๆ แสดงสินค้าบริเวณเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น
การสร้างความร่วมมือกับ ริษัท Fujifilm ทาให้บริษัท Qaelum N.V. ได้ทาสัญญากับโรงพยาบาลของ NHS
ทั้งหมดในประเทศสหราชอาณาจักรในการติดตั้งฐานข้อมูลควบคุมปริมาณการฉายรังสีให้กับผู้ป่วยจานวน 2.6
ล้านคนต่อปี ความร่วมมือทางธุรกิจ ของบริษัท Qaelum N.V. กับทั้งสององค์กรนี้ทาให้บริษัท Qaelum N.V.
เป็นที่รู้จักในวงการ โดยนาย Jacobs กล่าวว่าถ้าไม่มีผู้ร่วมลงทุนเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ เราก็เป็นได้แค่ธุรกิจ
มือใหม่ที่มีลูกจ้าง 2-3 คน และไม่มีใครรู้จักและสนใจเรา
ในปีค.ศ. 2013 บริษัท Qaelum N.V. ได้ทาสัญญาการจัดจาหน่ายสินค้าทั่วโลกกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท
Agfa และพร้อมที่จะเปิดตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา นาย Jacobs กล่าวว่าเราเป็นบริษัทแห่งเดียวที่มี
เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบที่ ส มบู ร ณ์ แ ละครบวงจรในปัจ จุ บั น คู่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท Qaelum N.V.
ประกอบด้วยบริษัท GE, Bayer, Philips Healthcare และ Siemens
หลังจากบริษัท Qaelum N.V. เปิดตัวได้ 3 ปีครึ่ง ปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ของบริษัทได้ทาการตรวจสอบปริมาณ
การฉายรังสีให้กับผู้ป่วยแล้ว 10 ล้านคนทั่วภูมิภาคยุโรป ซึ่งมากกว่าบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ทุกบริษัท สุดท้ายนาย
Jacobsได้กล่าวว่า “เราเลือกที่จะจัดตั้งบริษัทเพราะเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคม”
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7. ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
จากการสารวจพบว่า ในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น
ของตนเอง อาทิเช่น
- ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตร ซึ่ ง จั ด ตั้ ง โดยคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง ฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาและให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกิจเอกชน อีกทั้งมีความเป็นเลิศใน
การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพันธกิจในการบริหารการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอาหารใน
รูปแบบ 1) การให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษา
อาหาร 2) การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การศึกษาวิจัย การ
วิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การ
ประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การพัฒนา การให้
คาปรึกษา หรือการให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ และ 3) การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต -นักศึกษา ที่ต้องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ผลิตทดลอง การทดสอบผลิตภัณฑ์ และเพื่อ
การเรียนการสอน
- ศู น ย์ พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี รั ฐ ร่ ว มเอกชน (ศรอ.) ภายใต้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ และจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไปขยายผลเพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหมู่ชุมชน และเป็นหน่วยงานที่สนองภารกิจ
ด้านงานบริการวิชาการ บริการสังคมของ มหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่เชื่อมประสานองค์ความรู้ในภาค
วิชาการสู่การปฏิบัติจริง โดยมีคลังความรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกจัดขึ้นยังจากัดอยู่ ในสาขาการเกษตร การถ่ายทอด
ความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาอื่น ๆ ไปสู่ภาคธุรกิจยังมีไม่มาก อีกทั้งจานวนศูนย์
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ถู ก จั ด ขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ยในประเทศไทยยัง มี อ ยู่ น้ อ ยเมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ จานวน
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มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สามารถสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยได้จานวนมหาศาล หรือประสบผลสาเร็จอย่างสูงเหมือนกับกรณีของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย KU Leuven ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประสานงานระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคเอกชน
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร หรือศูนย์ยังขาดองค์ประกอบสาคัญอย่างใดอย่างหนึ่งจากองค์ประกอบ
ทั้งหมดที่ถูกระบุในรายงานฉบับนี้
ดั ง นั้ น ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นประเทศไทยควรจะศึ ก ษาแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการตั้ ง ศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ใ นรายงานเล่ ม นี้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ห าจุ ด บกพร่ อ งของศู น ย์ และท าการแก้ ไ ขเพื่ อ การพั ฒ นาและ
เจริญเติบโตของศูนย์ นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันส่งเสริมให้แต่ ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วย
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพิจารณาศักยภาพของตนเองในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากสาขาการเกษตรเพื่อรองรับงานวิจัย
ที่หลากหลาย เพื่อที่ผลงานวิจัยจะไม่ได้ เพียงแค่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แต่จะถูกนาไปประยุกต์ใช้จริงใน
ภาคธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาของสังคมในประเทศไทยอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดาเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรายงานเล่มนี้ ควรมีการพิจารณาถึงความแตกต่าง
และความสามารถเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย และทาการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นั้น ๆ
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