ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจ�ำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2554

บอ กอ ขอคุย
สวัสดีค่ะ..... ท่านผู้อ่านจดหมายข่าว วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน นี่ก็เข้าไปกลางปีแล้ว แต่ชาวส�ำนักงาน
บริการวิชาการไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงเดินหน้าให้บริการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับข่าวสาร เนื้อหา
สาระ และกิจกรรมต่างๆ ได้เลยค่ะ

งานทรัพย์สินทางปัญญาขอชี้แจง!
ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมานี้ ส�ำนักงานได้รับเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการค่อนข้างมาก เป็นผลมาจากการที่บุคลากรให้ความส�ำคัญต่อการขอรับความคุ้มครอง โดยเฉพาะการขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ปริมาณงานที่เข้ามายังส�ำนักงานจึงมีจ�ำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ มีเพียง 2 ท่าน
อีกปัญหาส�ำคัญคือการที่บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา งานที่ยื่นเข้ามาขอรับความคุ้มครองจึงไม่สามารถ
ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องท�ำงานอย่างหนักเพื่อสืบค้นและปรับปรุงร่างค�ำขอให้มีสาระส�ำคัญครบถ้วน
และเกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับสิทธิที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ ซึ่งส�ำนักงานไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยแจ้งเวียนเงื่อนไขการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยแล้ว ในส่วนของก�ำลังคนที่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส�ำนักงานได้รับอนุมัติอัตราก�ำลังเพิ่มจากมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 2 ต�ำแหน่ง และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการคัดเลือก นอกจากนี้บุคลากรผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถ
มีส่วนช่วยให้กระบวนการยื่นค�ำขอรวดเร็วขึ้นได้ ด้วยการท�ำความเข้าใจลักษณะ/เงื่อนไขของผลงานที่สามารถยื่นได้ ขั้นตอน
การยื่น และการสืบค้นงานที่มีมาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่
ในการยกร่างและจัดเตรียมค�ำขอ เพราะค�ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างมากกับการเขียน
ผลงานเชิงวิชาการ โดยเจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินทางปัญญายินดีให้ข้อมูลแก่ทุกท่าน สามารถขอรับค�ำปรึกษาได้ที่เบอร์ภายใน
1936 ต่อ 505-506 หรือ 02-9428929
ตารางสรุปภาระงานในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2553
2550			
2551			
2552			
2553
พ.ศ. 		
ประเภท
สิทธิบัตร อนุฯ รวม สิทธิบตั ร อนุฯ
รวม สิทธิบตั ร อนุฯ รวม สิทธิบตั ร อนุฯ

รวม

เรื่องเข้า สนง.
เรื่องยื่นกรมฯ
เรื่องค้าง

61
23
38

4
4
0

0
0
0

4
4
0

16
15
1

13
13
0

29
28
1

18
9
9

21
20
1

***หมายเหตุ; จ�ำนวนที่ปรากฏไม่รวมค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติมจากค�ำสั่งแก้ไขของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

39
29
10

46
17
29

15
6
9

แนะน�ำผู้ประกอบการใหม่ของ KUBIC
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KUBIC) ขอแนะน�ำน้องใหม่ของศูนย์ฯ คือ
“บริษัท ปกธนพัฒน์ จ�ำกัด” ค่ะ บริษัทนี้ก่อตั้งโดยคุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ
เป็นผู้สนใจงานวิจัยทางด้านอาหารและสุขภาพ จึงได้เข้ามาติดต่อขออนุญาต
ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั อนุสทิ ธิบตั ร เรือ่ ง “ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและกรรมวิธกี ารผลิต”
ของ ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี อาจารย์ประจ�ำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเคยได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food
Innovation Contest) ประจ�ำปี 2552 คุณคมชาญได้นำ� ผลงานวิจยั ชิน้ นีไ้ ปเรียน
ท�ำแผนธุรกิจกับโครงการ NEC ในช่วงกลางปี 2553 และเข้าเป็นกิจการ Pre-Incubator ในศูนย์บม่ เพาะ
ธุรกิจ มก. ในเดือน พ.ย. 2553 โดยศูนย์ฯ สามารถน�ำเสนอโครงการและได้รับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจากส�ำนักพัฒนาผูป้ ระกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพือ่ ประยุกต์ ใช้งานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์
จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ�ำหน่ายออกสู่ท้องตลาดจริง และทดลองตลาดครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์
ปี 2554 ต่อมาศูนย์ฯ ได้ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจนสามารถเลื่อนสถานะเป็น Incubator
โดยเมือ่ เดือน มี.ค. 2554 ก็ได้รบั อนุมตั กิ ารสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทเริ่มต้น (Start-up Company) และบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin-off
Company) ต่อไป หากผู้ ใดสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปราศจากสารเคมีและมีคุณประโยชน์มากมายจากหอมหัวใหญ่ โดยได้รับ
เครื่องหมาย อย. และ ฮาลาล สามารถหาซื้อได้ที่ห้องจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.,
และร้านลุงจ�ำลองมังสวิรัติ จตุจักร

การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานบริการวิชาการ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ประจ�ำปี 2554 จาก
ส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

รดน�ำ้ ด�ำหัว เนือ่ งในวันสงกรานต์
ส�ำนักงานบริการวิชาการ ได้จดั ให้มโี ครงการรดน�ำ้ ด�ำหัวเนือ่ งในวันปีใหม่ของไทย เพือ่ สืบสาน
ประเพณีไทย และให้ระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 403 อาคารวิจัยและพัฒนา

คุณขอมา...เราจัดเต็ม
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอให้ส�ำนักงานบริการวิชาการจัด
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องงานพัฒนาวิชาการให้นนั้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
บริการวิชาการ (น.ส. รัตติญา ศริดารา) ไม่รอช้า จูงมือหัวหน้างานบริการวิชาการ
(น.ส. วราภรณ์ ภายศรี) ไปถ่ายทอดความรูก้ นั ถึงที่ เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร คณะสัตวแพทยศาสตร์
โดย รศ.น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
และบุคลากรรอรับความรู้กันแน่นห้อง งานนี้วิทยากรของเราจัดเต็ม โดยการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบว่าดวยการพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2551 ขั้นตอนการด�ำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ และเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการขอมอบอ�ำนาจ
ทั้งนี้หน่วยงานใดสนใจขอรับความรู้อย่างใกล้ชิดแบบนี้ ติดต่อขอรับบริการมาได้ที่ส�ำนักงานบริการวิชาการ แต่หาก
ท่านใดใจร้อนกว่านั้นเราขอน�ำเสนออีก 1 วิธี คือท่านสามารถฝากค�ำถามแคลงใจไว้ได้ที่กระดานถาม - ตอบ ในเว็บของ สบว.
รับรองว่าทุกค�ำถามเราตอบแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ

การเตรียมการเพื่อขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการสนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการเพื่อขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล” ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางส�ำนักงานบริการ
วิชาการได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้
มอบให้ นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รับเป็นวิทยากรร่วม ทัง้ นี้ภาพบรรยากาศในงานมีหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น
กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก

สถานที่ติดต่อ : สำ�นักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-942-8812-5 ภายใน 1936-9
Website : http://kuservice.ku.ac.th
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