
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2552

บอ กอ ขอคุย

	 สวัสดีค่ะ...... พบกันอีกครั้งในจดหมายข่าวสำนักงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 3 เนื้อหาฉบับนี้อยากจะแนะนำหน่วยที่ดูแล

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีภารกิจที่ถือเป็นหัวใจสำคัญและช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จในมิติด้านการ

วิจัยและความเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” (Research University) อีกด้วย นอกจากนี้ สบว. อยากจะแนะนำผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

(Incubatee) รายใหม่ 2 ราย ซึ่งเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตหมาดๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ เข้ามารับการดูแลช่วง Start up ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เผื่อมีท่านใดสนใจจะใช้

บริการในธุรกิจดังกล่าว สำหรับฉบับนี้ขอคุยแค่นี้ และหวังว่าคงจะดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะคะ
	

มารู้จัก “งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มก.” กันหน่อย	

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Technology Licensing Office, TLO) 

เป็นหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจของงานทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ภายใต้โครงสร้างสำนักงานบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง

ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า โดยมี

ภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

 1. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ให้คำแนะนำอาจารย์/นักวิจัยในเรื่องความรู้เบื้องต้นของทรัพย์สินทาง

ปัญญา/การเขียนคำขอรับความคุ้มครอง/การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร, ยื่นคำขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และดำเนินการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดอายุความคุ้มครอง  

 2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและขยายผลเชิงพาณิชย์ : ประสานงาน, เจรจาต่อรอง และร่างบันทึกข้อตกลงใน

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  

 3. การจัดการสิทธิประโยชน์จากการขยายผลเชิงพาณิชย์ : ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง และดำเนิน

การจัดสรรสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ท่านใดที่มีผลงานวิจัยที่พร้อมจะดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีศักยภาพที่จะประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ สามารถ

ติดต่อบุคลากรภายในงานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2942-8929 

เบอร์ภายใน 1936-9 ต่อ 511,506,505 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kuservice.ku.ac.th ในเมนู 



แปลงผลงานวิจัยเป็นมูลค่าทางธุรกิจ	

	 ด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้การกำกับของสำนักงานบริการวิชาการ มีนโยบายในการสร้างธุรกิจจากผลงานวิจัย โดยมี

ความยินดีที่จะเชิญชวนเจ้าของผลงานวิจัย / ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้าง

ธุรกิจใหม่ หรือประสงค์จะให้จัดหาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของท่าน 

	 ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดกรอกแบบสำรวจเบื้องต้น และส่งกลับไปที่ศูนย์บ่มเพาะฯ เพื่อจะได้ประสานในรายละเอียดเพื่อหา

แนวทางการขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามข้อมูลผลงานวิจัยฯ ได้ทางเว็ปไซต์ สำนักงานบริการวิชาการ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ น.ส. กัญญาเกศ โพธิราช งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ โทร. 02 942 8812

ต่อ 502 



Welcome 2 New Incubatees 

 ฉบับนี้ สบว. ขอต้อนรับ Incubatees น้องใหม่ 2 ท่านซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ คุณกัมพล จันทรสนธิ 

และคุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิต และความรู้

ด้านการจัดการธุรกิจ ทั้งสองกิจการถือเป็น Inwall-Incubatees ที่อยู่ในอาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

ประมวลองคค์วามรูแ้ละระดมความเหน็ เรือ่ง ศกัยภาพนำ้บาดาลในประเทศไทย

 ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการรวมตัวของปรมจารย์ด้านทรัพยากรน้ำของเมืองไทย

ได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการประชุมประมวลองค์ความรู้และ

ระดมความเห็น เรื่อง “ศักยภาพน้ำบาดาลในประเทศไทย” ซึ่งปรมจารย์แต่ละท่านได้สละ

เวลามาร่วมกันระดมความคิด เพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำบาดาลของประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ด้านข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลที่ยังมีความเบี่ยงเบน ปัญหาการนำน้ำบาดาลมาใช้ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ได้ข้อสรุปกันไป

หลายประเด็นและผู้จัดงานอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักงานบริการวิชาการ กับสมาคมทรัพยากร

น้ำแห่งประเทศไทย ก็ได้นำข้อสรุปที่ได้เสนอผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง และทางเว็บไซต์ 

http://kuservice.ku.ac.th อีกด้วย

 คุณกัมพล จันทรสนธิ เป็นมหาบัณฑิตหมาดๆ 

จากสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรม 

มก. เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจโดยนำผลงานวิจัย 

พัฒนา “บล็อคผนังดินเผาสำหรับปลูกต้นไม้แนวตั้ง” ซึ่งมี

คุณสมบัติป้องกันความร้อน และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งพัฒนาโดย รศ.พาสินี สุนากร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

และจดทะเบียนธุรกิจในนามบริษัท กรีนบิท จำกัด อีกทั้งจด

เครื่องหมายการค้าซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Gbit” “Gbit” จึงนับ

เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ ผู้สนใจตกแต่ง

ภูมิทัศน์หรือปลูกต้นไม้บนผนังอาคาร สามารถติดต่อบริษัท 

กรีนบิท จำกัด ได้ที่ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา หรือ 

ดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์ http://www.biofacade.com 

 คุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ เป็นบัณฑิตหมาดๆ จากคณะ

วนศาสตร์ มก. เช่นกัน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ในนาม

Exoflora ซึ่งเป็นผู้เพาะเลี้ยงและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ

ประเภทไม้กินแมลงที่มีชื่อเสียงคือ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” 

ไม่ต่ำกว่า 100 ชนิด โดยมีตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

มีสำนักงานอยู่ที่  ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา ผู้สนใจ

สามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดที่ http://www.exoflora.net



โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่...ขอเปิดตัวเศรษฐีใหม่

 ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานบริการวิชาการ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรขอหน้าบานกันอีกครั้ง ที่ผลักดันให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาศักยภาพของตนจนสามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็น

ผู้ประกอบการได้สำเร็จ ซึ่งเยาวชนที่กล่าวถึงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนิสิตในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

นั้นเอง จากที่ได้มีกิจกรรมการฝึกอบรมและประกวดการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 35,000 บาท และโอกาส

เข้าสู่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่นิสิตจะได้บริหารธุรกิจของตนเองแบบไม่ต้องพกเงินทุนมาเลย ซึ่งงานนี้ก็มีนิสิตแววดีถึง 38 

คนที่มาประชันรัศมีกัน และผลจากการบ่มเพาะผู้ประกอบการในครั้งนี้ก็ทำให้เราได้นิสิตผู้ฉายรัศมีความเป็นเศรษฐีถึง 7 

คน ได้แก่ นายปิยะ ลำพรหมสุข นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์, น.ส.นฤมล มนูญธรรมพร นิสิตคณะวิทยาการจัดการ, 

น.ส.ชรินรัตน์ ดาวดอน และ น.ส.ปิยหทัย รัตนชาญกุล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์, น.ส.อุไรลักษณ์ รูปคม และ 

น.ส.นิติภรณ์ มีหวัง นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และสำหรับ นายปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ นิสิตคณะวนศาสตร์ 

คนนี้จะบอกว่าแค่ฉายแววไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยกันเลย เพราะตอนนี้ได้นั่งบริหารธุรกิจการ

ปลูกพืชกินแมลงอยู่ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนาคตไกล

แล้วยังไม่พอขอใจกว้างอีกต่างหาก เพราะนายปฐมะขอแจกต้นไม้ให้กับ

บุคลากร มก. ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง 

 คำถามมีอยู่ว่า “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็น 

โครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใด”  

  ก. มก. กับ ธ.ก.ส.  ข. มก. กับ สวทช  

 ท่านสามารถส่งคำตอบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับมา

ได้ที่ psdlnr@ku.ac.th ภายในวันที่ 23 กันยายน 2552 โดยท่านที่ส่งคำ

ตอบที่ถูกต้องมาเป็นท่านที่  1, 23 และ 35 จะได้รับต้นหม้อข้าว

หม้อแกงลิงไปปลูกลดโลกร้อนกัน 

ได้เวลาแจกตรา มก. - ธ.ก.ส. กันแล้ว 
 ปีที่ 6 แล้วกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการช่วยที่

ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรของประเทศให้

ยั่งยืน จากที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน ก็มีเกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพ

ตนเองมากถึง 16,655 คน และในการดำเนินงานของปีนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุด นั่นก็คือขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรว่าหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้นจน

สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่แสนจะเข้มงวดของ อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้หรือไม่ และผลการประเมินเบื้องต้นก็น่าพอใจ

เป็นอย่างยิ่ง เพราะในปีนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับตรา มก. - ธ.ก.ส. อย่างน้อย จำนวน 40 

ผลิตภัณฑ์ คาดว่าภายในช่วง 2 เดือนนี้คงจะต้องจัดงานใหญ่ให้รางวัลแก่เกษตรกรคนเก่งที่ได้รับตรา มก. - ธ.ก.ส. กันอีก

ครั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรไทยพัฒนาตนเองต่อไปอีกเรื่อยๆ
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ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  

 นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงาน 

บรรณาธิการ : นางสาวเกษชฎา มีความสุข  

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล 

กองบรรณาธิการ : นางสิริดาว จันทรสุข นางสาววราภรณ์ ภายศรี  

นางสาวลาภมณี รักแจ้ง นางสาวชนิกา สันติวัฒนธรรม นางสาวเณริศา สัตโกวิท

 “สกอ. ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย มีนโยบาย

ให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาไทย 

โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “สกอ. ปีแห่งคุณภาพการ

อุดมศึกษาไทย” เช่น โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน

อุดมศึกษา รวมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2552 ณ 

ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัล

ลาดพร้าว ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ได้นำผลิตภัณฑ์

ของหน่วยบ่มเพาะ จำนวน 2 เรื่อง คือ “เลือดจระเข้แห้งชนิด

แคปซูล” และ “เครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์ 3 ระบบ” 

เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย 

 “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ” 

 บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. 

ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงาน “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤต

เศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นช่องทางการตลาด 

และการประชาสัมพันธ์ผลงานออกสู่สาธารณชน 

 “คอมพ์ & ดิจิตอล เชียงใหม่ 2009”

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

มก. นำผลงานสิ่งประดิษฐ์

เข้าร่วมแสดงในงาน “ถนน 

เทคโนโลยี 2552” ระหว่าง 

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 

2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลงานที่นำไปเผยแพร่ให้

เป็นที่รับรู้ ยอมรับในศักยภาพ และได้รับความสนใจ มีดังนี้ 

1) ตู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2) เกมจำลองการรบระยะ

ประชิด 3) เครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์ 3 ระบบ

 “ถนนเทคโนโลยี 2552” 

 บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. 

ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการ “คอมพ์ & 

ดิจิตอล เชียงใหม่ 2009” เมื่อวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2552 

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการ

ตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลงานออกสู่สาธารณชน 

กิจการในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ 


