
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน มกร�คม – มีน�คม 2553

บอ กอ ขอคุย
	 คงไม่สายเกินไปที่จะกล่าว “สวัสดีปีใหม่” ทักทายท่านผู้อ่านวารสารข่าวของสานักงานบริการวิชาการนะคะ เช่นเคยสำาหรับ

เนื้อหาฉบับนี้ เราพยายามบรรจุข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแนะนำาบริษัท/กิจการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้กับ

ชาว มก. ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาเพียงด้านเดียว ซึ่งหวังว่า

คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ.........

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร (1)

โอกาสดีส�าหรับนิสิต ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นโครงการที่ปลูกฝังแนวคิดและผลักดันนิสิต ให้ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้ประกอบการ 

โดยในปี 2553 นี้ได้เริ่มเปิดรับนิสิตผู้มีใจรักอยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. กำาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต

 2. มีความตั้งใจที่จะสืบทอดหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  2.1 นิสิตที่ บิดา-มารดา เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  2.2 นิสิตที่เป็นทายาทธุรกิจและมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการ

 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีความพร้อมสำาหรับเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำาแพงแสน หรือวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ในระหว่างปิดภาคเรียนช่วง

  เดือนมีนาคม- เมษายน 2553

 หากสำารวจตัวเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น ก็อย่ารอช้า เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์สำานักงานบริการวิชาการ (http://kuservice.ku.ac.th) หรือจะโทรศัพท์สอบถามก็ได้ที่หมายเลข 

02-942-8812-5 ต่อ 404 โอกาสดี และฟรีอย่างนี้หายากนะคะ สมัครก่อนได้รับสิทธิ์การพิจารณาก่อน เพราะรับจำานวนจำากัดค่ะ

ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ ส่วนผสมทางเคมี โครงสร้าง กลไก

กรรมวิธี เช่น วิธีการผลิต การเก็บรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์

ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์

ได้แก่ รูปร่าง ลวดลาย หรือสี ของผลิตภัณฑ์

(เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)

*** ได้รับความคุ้มครอง ณ ประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองเท่านั้น ***

หากต้องการขอรับความคุ้มครองที่ประเทศอื่นด้วย สามารถทำาได้ภายใน 12 เดือน หรือไม่เกิน 18 เดือน

ก�รประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยไทย

1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่

 ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3) ระบบข้อมูลสำาหรับการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์

4) วิธีการวินิจฉัย บำาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันด ี

 อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

อ้�งอิง;

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) 

 พ.ศ.2542

2. แผ่นพับ คู่มือการจดทะเบียนสิทธิบัตร สำานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์

สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร

ขออะไรไดบ้้างหนอ?

ขออะไรไม่ไดบ้้างหนอ?



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

ในโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ประจาปี 2552-2553 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

โดยการนำาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

แต่ละภูมิภาค โดยในปี 2553 นี้ถือเป็นปีที่ 7 ของโครงการฯ ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านการ

คัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการถึง 37 กลุ่ม โดยทั้ง 37 กลุ่มนี้จะได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต พัฒนาสถานท่ีผลิต 

หรือแม้แต่การรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ อย่างใกล้ชิดและครบวงจร ด้วย

งบประมาณสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. จำานวน 2.7 ล้านบาท และจากประสบการณ์ ความสำาเร็จในการดำาเนินงานของโครงการฯ ที่

สั่งสมมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันนั้น ในปีนี้ ธ.ก.ส. จึงได้นำารูปแบบการดำาเนินโครงการฯ ไปกระจายสร้างเครือข่ายกับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบุกเบิก ค้นหาวิธีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ต้นจนประสบความสำาเร็จ สามารถเป็นต้นแบบให้

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

แนะนำ� Incubatee ในศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจ มก.

 บริษัท ม�ยด์ อินโนเวชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ได้รับการสนับสนุนด้านการบ่มเพาะ

ธุรกิจจาก 3 หน่วยงานคือ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2549 สำานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในบี 2550-ปัจจุบัน รวมทั้งสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ซึ่งมีความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

 น�ยเฉลิมล�ภ ศักด�ปรีช� กรรมก�รผู้จัดก�ร บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรั้วนนทรีได้พูด

ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ เริ่มจากอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้คนไทย และอยากเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตของคนไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีความเป็นขึ้น โดยผลักดันองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภายใน

มหาวิทยาลัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อทดแทนหรือลดการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์ ตู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยอัตโนมัติ/Intelligence Wi-Fi Box

 Intelligence Wi-Fi Control เป็นอุปกรณ์ที่ให้บริการซื้อและใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานทั้งทางธุรกิจ และชีวิตประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 b/g. มีการเข้าใช้ง่ายด้วยการล็อกอินเพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

ภายในบริเวณขอบเขตที่เครื่องสามารถให้สัญญาณได้ ซึ่งมีระยะทาง 150-300 เมตร มีวิธีการใช้

สะดวกรวดเร็วเพียงหยอดเหรียญในตู้บริการ เลือกกดปุ่มการใช้งาน เช่น ซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งจะได้รับสลิปซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย Username, Password, ระยะเวลาในการใช้งานและ

วันหมดอายุการใช้งาน โดยรายละเอียดดังกล่าวข้ึนอยู่กับเครือข่ายของเจ้าของตู้อินเทอร์เน็ตจะกำาหนด

และตัวผลิตภัณฑ์เองก็ยังสามารถปรับเพิ่มความสามารถในการทำางานอื่นๆ ได้เช่น เติมเงินโทรศัพท์ ชั่วโมงเล่นเกมส์ เป็นต้น

ติดต่อ บริษัท ม�ยด์ อินโนเวชั่น จำ�กัด ได้ที่

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 514 ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2940-7143

Email: admin@mind-innovation.com



มก.ผลักดันงานวิจัยด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่ผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

 จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำาเร็จอีกหนึ่งโครงการในการนำาผลงาน

วิจัยด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเปิดเผยว่า คณะผู้วิจัยจากภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำาโดย รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

วิจัยเครือข่ายประยุกต์ ได้วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการกรองเว็บไซต์

เป็นเวลาต่อเนื่องมากว่า 5 ปี โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายฉบับ กระทั่ง

ได้ขยายผลจากงานวิจัยมาสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้เอกชนนาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 2551

 นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำานวยการสำานักงานบริการวิชาการให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า กรณีนี้ถือเป็นการจัดทำาข้อตกลง

การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอิงกับระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยเป็นระบบแรกของมหาวิทยาลัย 

ระบบดังกล่าวประกอบด้วยซอฟต์แวร์จานวน 5 รายการได้แก่ 1. ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ 2. ระบบไฟร์วอล 3. ระบบยืนยันตัวบุคคล 

4. ระบบบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และ 5.ระบบลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์

 ข้อตกลงข้างต้นได้เริ่มดำาเนินการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา และปัจจุบันเฉพาะซอฟต์แวร์รายการที่ 1 

เพียงรายการเดียวสามารถสร้างรายรับเข้ามหาวิทยาลัยแล้วกว่า 4 ล้านบาท ขณะที่ยังมีข้อตกลงอื่นที่อยู่ระหว่างการเจรจาซึ่ง

ใกล้จะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้อีกประมาณ 6 ล้านบาท คาดว่าในหนึ่งปีแรกของข้อตกลงฉบับนี้มหาวิทยาลัยจะมีรายรับโดย

รวมประมาณ 15 ถึง 18 ล้านบาท

สำานักงานบริการวิชาการได้รับรางวัลคุณภาพ มก.

 “บริการรับจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ ผ่านสำานักงานบริการวิชาการ” ได้รับรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 3 ประจำาปี 

2552 โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลงานประเภท C : รางวัลคุณภาพการให้บริการ/แนวทางปฏิบัติที่ดี จากผู้เข้าร่วมเสนอ

ผลงานรวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแก่ผู้อำานวยการสำานักงาน

บริการวิชาการในงานขอบคุณบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

ส�ำนักงำนบริกำรวิชำกำรจัดโครงกำรไหว้พระปีใหม่ภำยในหน่วยงำน
 สำานักงานบริการวิชาการได้จัดโครงการไหว้พระปีใหม่ขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เพื่อเสริมบารมี และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ และ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวพัชรวดี แพรัตกุล ร่วมเดินทาง

ไปในครั้งนี้ด้วย

การประชุมเวทีข้าวไทย 2552 เรื่อง “วิกฤตข้าวไทย : ใครจะแก้”

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวที

ข้าวไทยขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา เรื่อง “วิกฤตข้าวไทย : ใครจะแก้” โดย ฯพณฯ

รองนายกรัฐมนตรี กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “นโยบายรัฐในการพัฒนาชาวนาและข้าวไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านใดที่พลาดโอกาส สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำานักงานบริการ

วิชาการ (http://kuservice.ku.ac.th) ท่านก็จะพบคำาตอบของการแก้ปัญหาวิกฤติข้าวไทยดังกล่าว



สถ�นที่ติดต่อ : สำานักงานบริการวิชาการ

โทรศัพท ์: 02-579-0133 ต่อ 2050, 2051 

 02-942-8812-5

 ภายใน 1936-9 

Website : http://kuservice.ku.ac.th

ท่ีปรึกษ� : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำานวยการสำานักงาน

บรรณ�ธิก�ร : นางสาวเกษชฎา มีความสุข 

ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร : นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล

กองบรรณ�ธิก�ร : นางสิริดาว จันทรสุข นางสาววราภรณ์ ภายศรี 

นางสาวลาภมณี รักแจ้ง นางสาวชนิกา สันติวัฒนธรรม นางสาวเณริศา สัตโกวิท

การสัมมนา “การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาพันธ์พลเมืองฐานราก และ

นิตยสารสัตว์บก ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “ลงทุนไบโอแก๊สในฟาร์มปศุสัตว์ ผลิตไฟฟ้า และปุ๋ยอินทรีย์ กำาไรหลายต่อ” เพื่อชี้

ช่องทางเพิ่มรายได้สำาหรับผู้ประกอบกิจการฟาร์มปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดย ฯพณฯ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้ง

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมไบโอแก๊สในฟาร์มปศุสัตว์ โดยบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยผู้แทน

จากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมการสัมมนามากถึง 371 คน คาดว่างานนี้ผู้เข้าร่วม

สัมมนาสามารถต่อยอดธุรกิจไบโอแก๊สในฟาร์มปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอีกแน่นอน

การสัมมนา เรื่อง “ลงทุนไบโอแก๊สในฟาร์มปศุสัตว์ ผลิตไฟฟ้า และปุ๋ยอินทรีย์ กำาไรหลาย ต่อ”

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้สำานักงานบริการวิชาการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำานวนกว่า 90 คน จากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 

SMEs และบุคลากรจากหน่วยงานให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายโครงการ

บ่มเพาะธุรกิจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในงานนี้ มีรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด ซ่ึงผู้เข้ารับสัมมนาได้รับทราบบทบาทของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีต่อผู้ประกอบการ 

SMEs เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และยังได้รับความรู้ แนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายโอกาส

ให้กับผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น


