ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2552

บอ กอ ขอคุย

เจอกันอีกครั้งสำหรับจดหมายข่าวสำนักงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 ซึ่งทุก 3 เดือนเราจะนำข้อมูลหรือผลงานต่างๆ
มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเป็นระยะ กองบก. ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามผลงานของสำนักบริการวิชาการจากจดหมายข่าวนี้
แล้วท่านจะรู้จักเราเพิ่มขึ้นอีกไม่มากก็น้อย สำหรับฉบับนี้คงเป็นควันหลงหลังวันสงกรานต์ ซึ่งองศาความร้อนก็ยังคงเพิ่มดีกรี
ไม่ต่างกับความร้อนแรงของการเมือง อย่างไรก็ตามกอง บก. หวังว่าทุกท่านคงพักผ่อนกับครอบครัวและกลับจากเที่ยวสงกรานต์
ด้วยความปลอดภัย และมีความสุขอย่างทั่วหน้ากันนะคะ

มารู้จักศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KU Business Incubation Center, KUBIC)
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานบริการวิชาการ ซึ่งได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2545
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตั้งแต่ปี 2545 และจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี 2547 อย่างต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาอยูใ่ นโครงการ จะได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยมีการบริการดังนี้
1. ด้านสถานที่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ำนักงาน พร้อมอุปกรณ์พน้ื ฐานทีจ่ ำเป็น
เช่น โต๊ะ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และห้องประชุม เจรจาธุรกิจ
2. บุคคลากร ได้แก่ พีเ่ ลีย้ งธุรกิจ (mentor) ในเรือ่ งการจัดตัง้ และ
เริ่มต้นธุรกิจ
3. การจัดหาทีมทีป่ รึกษาเฉพาะทาง ทัง้ ด้านเทคนิคและด้านการจัดการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4. กิจกรรมการบ่มเพาะ ได้แก่ การอบรมให้ความรูพ้ น้ื ฐาน การจัดทำ
แผนธุรกิจ กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งอืน่ ๆ เช่น การแสดงสินค้า การศึกษาดู
งาน พบปะลูกค้า นักธุรกิจรุ่นพี่ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรูใ้ นธุรกิจทีจ่ ะจัดตัง้ โดยมีผลิตภัณฑ์และรูปแบบของการ
กิจกรรมบ่มเพาะอบรม »
ดำเนินธุรกิจชัดเจน
2. มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการทีด่ ำเนินธุรกิจให้ประสบ
ผลสำเร็จ
3. มีศกั ยภาพ มีปจั จัย หรือโอกาสทีส่ นับสนุนกรประกอบธุรกิจได้ดว้ ย
ตัวเอง
« ดูงาน
4. มีทมี งานและระบบงานพร้อมทีจ่ ะพัฒนาสูธ่ รุ กิจเต็มรูปแบบ
5. มี ค วามพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ จั ด ให้ ส ามารถ Download ใบสมั ค รได้ ท่ี
http://kuservice.ku.ac.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานบริการ
วิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 โทรสาร 0-2942-8927

บุคคล ในข่าว สบว.

จดหมายข่าว สำนักงานบริการวิชาการฉบับนี้ เรามาทำความรู้จักบุคคลสำคัญที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการบริหาร
งานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และการบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ท่ า นคื อ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นอกจากนี้เรายังมี คุณพัชราวดี แพรัตกุล ผู้ช่วย
อธิการบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มาช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สบว. โดยเฉพาะการติดตามผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์
ของผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตัวใหม่ตามคำรับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการปี 2552 นี้ และจะขาดเสี ย มิ ไ ด้ ซึ่ ง บุ ค คลนี้ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ต่ า งๆ ของสบว.ให้ สำเร็ จ ลุ ล่ ว งคื อ
คุณรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการ สบว. ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นใคร หากท่านใดทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
คิดเสียว่าเผื่อแผ่ผู้ที่อาจยังไม่ทราบก็แล้วกัน

สบว.สำนักงานบริการวิชาการจัดสัมมนาโครงการสัมมาทิฐิภายในหน่วยงาน
สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการสัมมาทิฐิขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2552 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และเทคนิคในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ. ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
และผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญอ.ศิรินภา จามรมาน
มาบรรยายถึงเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุม 404 อาคารวิจัยและพัฒนา และเดินทางไปทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ต่อที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนงานและผลการดำเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการร่วมกิจกรรม Walk Rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดี และการทำบุญไหว้พระในระหว่างเดินทางกลับ

ทำไมขออนุมตั เิ ปิดโครงการพัฒนาวิชาการและขอหนังสือมอบอำนาจจากอธิการบดี มก. ไม่ได้ ?
ช่วงนี้อาจารย์ นักวิจัย ที่รับดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 มีหลายท่านเกิด
อาการท้อแท้กันไป เนื่องจากขออนุมัติเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ (แบบ มก. พว. 01) ไม่ได้ หรือแม้แต่ขอหนังสือมอบอำนาจจาก
อธิการบดี มก. ก็ไม่ได้ สาเหตุก็ไม่ได้มาจากไหนหรอก เพียงขอให้ท่านตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการที่ตนเองรับผิดชอบว่ามี
โครงการใดบ้างที่พ้นระยะเวลาดำเนินการแล้ว ก็ให้รีบจัดทำคำขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ (แบบ มก.พว.03) หรือจัดทำ
คำขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (แบบ มก.พว.04) ส่งไปยังงานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ อาคาร
วิจัยและพัฒนา ซึ่งมี 3 สาวน่ารัก อัธยาศัยดีรอให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คราวนี้ไม่ว่าจะขออนุมัติเปิดโครงการพัฒนา
วิชาการ หรือขอหนังสือมอบอำนาจจากอธิการบดี มก. อีกกี่โครงการก็ยิ้มได้ไม่มีอารมณ์บ่จอย อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ งานบริการวิชาการ ขอแนะนำบุคลากรประจำทั้ง 3 คนดังกล่าว ที่อาจารย์ นักวิจัย ที่รับดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบ
พัฒนาวิชาการ 2551 สามารถโทร.ไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือจะไปพบตัวเป็นๆ ได้เลยคะ ตามรายชื่อข้างล่างดังนี้ค่ะ

« น.ส.ลาภมณี รักแจ้ง 
สายใน 1936-9 ต่อ 410

« น.ส.มลฤดี ศรีแตงอ่อน 
สายใน 2051

« น.ส.วราภรณ์ ภายศรี
สายใน 2050

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมเกษตรรวมใจ 2009”

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผลงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมเกษตรรวมใจ 2009”
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2552 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งจัดโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูสถาบัน คณาจารย์ ให้เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับใน
ศักยภาพ ตลอดจนผลงานวิจัยที่นำมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยผลงานที่นำไปเผยแพร่มีดังนี้ 1) แคปซูลเลือด
จระเข้ 2) ตู้เติมเงินมือถือ 3) Table Call ซึ่งได้รับความสนใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลี่ปมปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ได้ร่วมกันคลี่คลายปัญหาให้กับเกษตรกรในหลายประเด็น ในการประชุมเสวนา เรื่อง “คลี่ปมปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องกำพลอดุลวิทย์ ปีและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
ไปยังห้องธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ
วงศ์สมุทร) เป็นประธานเปิดงาน และมีตัวแทนสื่อมวลชนผู้มีชื่อเสียงอย่างนายกิตติ สิงหาปัด รับหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนาในครั้ง
นี้ โดยเฉพาะ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของไทย ก็ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย และมีผู้
สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ถึง 153 คน สำหรับผลการประชุมเสวนาทางคณะทำงานก็ได้นำเสนอต่อรัฐบาลและประชาชน
โดยผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง และทางเว็บไซด์ http://kuservice.ku.ac.th ด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร KU GREEN แก่ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ ห้องกำพลอดุลยวิทย์ อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
“องค์ประกอบย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง (KU GREEN)” ซึ่งเป็น
ผลงานวิ จั ย ของ รศ.สายสนม ประดิ ษ ฐดวง และ รศ.ดร.งามทิ พ ย์ ภู่ ว โรดม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร แก่ บริษัท เอ็กซิส คอนซัลแต้นส์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตในเชิง
การค้า โดยมีค่าตอบแทนเบื้องต้น มูลค่า 2,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังตกลง
ชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจำนวน 300,000 บาทต่อราย และชำระค่า
ตอบแทนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในอัตราเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยละ 31.5 ตามยอดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 50-150 ล้านบาทขึ้นไปตามลำดับ โดยมีการประกัน
ราคาขั้ น ต่ำ ไว้ ตั้ ง แต่ ปี ที่ 1 - ปี สุ ด ท้ า ยของอายุ สิ ท ธิ บั ต ร ที่ บ ริ ษั ท ฯจะต้ อ งชำระทุ ก ปี
และยังมีค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ปัญหาในช่วงแรก
ของการผลิตจำนวน 60,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งข้อตกลงนี้มีระยะ
เวลานับจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

กิจการในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมงาน
มก.ใส่ใจ ห่วงใยบัณฑิต

ได้ จั ด โครงการ มก.ใส่ ใ จ ห่ ว งใยบั ณ ฑิ ต “ชี้ ช่ อ ง
แหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน” วันที่
11 - 12 มีนาคม 2552 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มก.
โดยมี รศ.วุ ฒิ ชั ย กปิ ล กาญจน์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อสร้างโอกาส
การเลือกประกอบการอาชีพอิสระภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางอาชี พ ในการ
หางานทำและการประกอบอาชี พ ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ มก.
ได้ เ ข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า ว โดย คุ ณ สั ณ ห์ อุ ท ยารั ต น์ จาก
บริ ษั ท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซั ล แตนท์ จำกั ด
ในฐานะบริษัทฯ ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจและร่วมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัท

กิจการในศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ มก. ร่วมออกบูธใน
งาน “วิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร SMEs : โอกาสเศรษฐกิจ
ใหม่ ประตูสอู่ นาคตเศรษฐกิจไทย”
3 มี น าคม 2552 บริ ษั ท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์
คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ มก. ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงาน “วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
SMEs : โอกาสเศรษฐกิจใหม่ ประตูสู่อนาคตเศรษฐกิจไทย”
ณ สโมสรทหารบก จั ด โดย สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อประชาสัมพันธ์
สมาคมฯ และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่ ว มมื อ กั บ สมาคมฯ ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น พั ฒ นา
และช่วยเหลือ SMEs ของไทย ให้เป็นที่แพร่หลายในระดับ
ประเทศ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมจัดนิทรรศการ “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552”

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ได้นำผลงานของศูนย์ฯ และกิจการภายในศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงาน
วิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. ในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนได้นำความรู้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ โดยมีผลงาน / ผลิตภัณฑ์ วิจัยเข้าร่วมแสดง ในกลุ่มงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยมี 3 ส่วนคือ
1) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. 2) เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3) การผลิตแคปซูลเลือดจระเข้
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