ปที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553

บอ กอ ขอคุย

สวัสดีปใหมไทย ทานผูอานวารสารขาวของสํานักงานบริการวิชาการคะ ทุกทานคงไดรับพรจากผู ใหญกันถวนหนาแลว
ถึงแมชวงเวลาเดือนสองเดือนนี้เรามีวันหยุดยาวกันอยูหลายชวง แตก็มีงานรออยูอีกมากมาย โดยเฉพาะเปนฤดูของการรายงาน
ประกันคุณภาพ ในเนื้อหาฉบับนี้ยังคงนําเสนอทั้งแนววิชาการ แนวทางการบริหารจัดการ และกิจกรรมของสํานักงาน ซึ่งก็หวังวา
วารสารของเรา คงมีสวนชวยในการทํางานของทานไดบางคะ.....

ขอควรรูเกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตร (2)
เงื่อนไขการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
 ใหม
 มีขั้นการประดิษฐที่สูง
 สามารถประยุกต ในทางอุตสาหกรรม

เปดเผยซักนิด
ยังใหมมยั๊ เนีย่ ?

 ไมมใี ชแพรหลายอยูแ ลว
 ไมมกี ารเปดเผยสาระสําคัญตอสาธารณชน
 ไมเคยไดรบั สิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รมากอน
 ไมเคยยืน่ คําขอรับสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวนอกประเทศเกิน 18 เดือน
 ไมเคยยืน่ คําขอรับสิทธิบตั รเอาไวและมีการประกาศโฆษณาไปแลว

อนุสทิ ธิบตั ร ไมตอ งมีขอ ***
การเปดเผยตอสาธารณชนก็มขี อ ยกเวน

การเปดเผยสาระสําคัญ
โดยผูป ระดิษฐแสดงผลงานในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ
แตตอ งยืน่ ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ภายใน 12 เดือน
และตองมีหนังสือรับรองการนําเสนอผลงานจากผูจ ดั งาน

การเปดเผยสาระสําคัญ
จากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย

อางอิง; 1. พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522 แกไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
2. แผนพับ คูม อื การจดทะเบียนสิทธิบตั ร สํานักสิทธิบตั ร กรมทรัพยสนิ ทางปญญา

เตรียมตัวเขาสูความเปนนานาชาติ กับโครงการพัฒนาบุคลากร English Club

เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการสนับสนุนความเปนนานาชาติ ตั้งแตป 2553 สํานักงาน
บริการวิชาการไดมีแผนดําเนินโครงการ English Club เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรผานกิจกรรมตางๆ ไดแก
1. English Day ทุกวันจันทร ซึ่งมีทั้ง E-Newsletter รายปกษ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ grammar, vocabulary, reading และ
conversation กิจกรรมตอบคําถามประจําฉบับ และคําตอบพรอมเฉลยโดยละเอียด
2. English Library เปนหองหนังสือภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทุกคน มีทั้ง dictionary, เรื่องสั้น และอื่นๆ
3. English Examination เพื่อวัดผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกคนเมื่อสิ้นป

นโยบายการปฎิบตั เิ กีย่ วกับโครงการพัฒนาวิชาการทีพ่ น กําหนด..........มาอีกแลวจา
เพื่อใหการบริหารจัดการของหนวยงานที่ใหบริการวิชาการ เปนไปตามระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนดแนวทางปฎิบัติสําหรับหนวยงานที่มีโครงการพนกําหนดระยะเวลาและยังมิไดปดโครงการหรือขอขยายระยะเวลา ดังตอไปนี้
1. กรณีที่หัวหนาโครงการไดลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และไมมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการดานการเงินใหหัวหนา
ภาควิชาของหัวหนาโครงการนั้น เปนผูดําเนินการปดโครงการนั้นแทน
2. กรณีทม่ี โี ครงการทีพ่ น กําหนดระยะเวลาดําเนินการอยูในภาควิชาการใด และหัวหนาโครงการยังมิไดดาํ เนินการขอขยายเวลา
หรือปดโครงการ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหมีการเปดโครงการในภาควิชานั้นเพิ่มเติมอีกจนกวาจะดําเนินการในขั้นตอนการปด
หรือขยายเวลากอน
หากทราบขอมูลนี้แลว......หัวหนาโครงการหรือหนวยงานนั้นๆ ...ก็รีบดําเนินการไดเลยคะ.................อยาชานะ........

ขาวการถายทอดเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 สํานักงานบริการวิชาการไดจัดงานพบปะกันระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพื่อรับฟงขอมูล
เทคโนโลยีและแนวทางการรับถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ตัวชี้วัดความเนาเสียของอาหาร ซึ่งเปนงานประดิษฐของผศ.ดร.ภาณุวัฒน
สรรพกุล และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา คําขอเลขที่ 0801006352 โดยในครั้งนี้มีผูประกอบการเขา
รวมจํานวนทั้งสิ้น 4 ราย ไดแก TPN Flexpak Co.,Ltd บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท พรีแพคประเทศไทย
จํากัด และบริษัท ไมมีอะไรที่เปนไปไมได จํากัด

แนะนํา Incubatee ในศูนยบม เพาะธุรกิจ มก.
ฉบับนี้ขอแนะนํา คุณแสงสุริยา บับพาน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟนด เอาต โซลูชัน จํากัด บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยคุณแสงสุริยา
ไดเลาใหฟงถึงแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ วาหลังจากเรียนจบ ไดทํางานที่บริษัท Software House ประมาณ
4 ป เคยมีความตั้งใจตั้งแตสมัยเรียนแลววาอยากทําธุรกิจสวนตัว จึงคิดและใชประสบการณจากการทํางาน
ชักชวนเพื่อนๆ ที่มีแนวคิดอยากทําบริษัทเหมือนกัน มากอตั้งบริษัท Find Out Solution ที่พัฒนางานทาง
ดาน Software ในตอนเริ่มตนกิจการ จะรับงานในลักษณะจางทําเปนสวนใหญ ซึ่งการทํางานลักษณะดังกลาว
เมื่อจบงานแลวก็ตองหางานใหมเขามา อีกทั้งไมมี Product เปนของตัวเอง จึงไดปรึกษากันและคิดทํา Product ที่เปนของบริษัท
อันนําไปสูแ นวคิดโปรแกรม QuickHorpak และ website QuickHorpak.com เปนโปรแกรมทีน่ อกจากใชบริหารหอพัก/อพารทเมนต
แลวยังชวยหาคนมาอยูที่พักไดดวย โดยเมื่อมีการแจงสถานะหองวาง/แจงยายออกลวงหนา ขอมูลจะถูกสงมาที่ website ในทันที
เมื่อรูขอมูล หากมีผูประสงคจะหาหองวาง ก็ฝากเงื่อนไขลักษณะหองที่ตองการไว ระบบจะสงขอมูลหองวางใหอัตโนมัติ แนวคิดนี้
สวนหนึ่งก็มาจากหุนสวนที่ทําธุรกิจดานอพารทเมนต ทําใหมีองคความรู และรูถึงความตองการของผูประกอบการอพารทเมนต
www.QuickHorpak.com
50 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้น 5
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี รุน 6 มก.-สวทช.
ขอเชิญผูที่มีแนวคิดและตองการสรางธุรกิจเทคโนโลยีของตนเอง เขารวมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผูประกอบ
การธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program-TDP) รุน 6 มก.-สวทช. ซึ่งเปนโครงการที่จะสงเสริมให
ผูสนใจในการทําธุรกิจเทคโนโลยีไดเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเริ่มตนประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ โดยเปนการ
อบรมทีเ่ ขมขนสอนโดยทีมอาจารยผทู รงคุณวุฒแิ ละนักธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณสงู เปดรับสมัครตัง้ แตบดั นีจ้ นถึงวันที่ 20 เมษายน 2553
เริ่มอบรมตั้งแตวันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2553 (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย) โดยไมตองเสียคาเขาอบรม ซึ่งผูสนใจ
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.sciencepark.or.th หรือที่ www.kuservice.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาดูงาน ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก.
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 50 คน พรอมดวยอาจารยผูควบคุม
จํานวน 4 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ไดเขาศึกษาดูงานศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหกับนักศึกษา

สํานักงานบริการวิชาการจัดโครงการสัมมาทิฐบิ คุ ลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ที่ผานมา สํานักงานบริการวิชาการ ไดจัดโครงการ
สัมมาทิฐิบุคลากร ภายใตหัวขอการประเมินตนเอง (SWOT Analysis) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของงาน และขององคกรภายใตสภาพแวดลอมขององคกรในปจจุบัน
และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแผนงาน และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และในวาระใกลวันสงกรานต และโอกาสที่ผูบริหารและบุคลากรพรอมหนาพรอมตากันนี้ สํานักงานฯ จึงไดจัดใหมี
พิธีสรงนํ้าพระ และรดนํ้าขอพรจากผูบริหารเพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิต และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามในโอกาสนี้ดวย

ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. รวมมือกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ดําเนินโครงการบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรบั การสนันสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหดาํ เนินโครงการ “เสริมสรางผูป ระกอบการใหม”
(New Entrepreneur Creation:NEC) ตั้งแตป 2547 สําหรับปนี้ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. ไดเขารวมกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ
ภายใต โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมเพื่อใหความชวยเหลือตอเนื่องกับผูที่ผานการฝกอบรมโครงการ NEC ตั้งแตป
2548-2552 หรือผูประกอบการที่จดทะเบียนการคาไมเกิน 5 ป โดยศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. ไดเตรียมความพรอมของทีมที่
ปรึกษา พี่เลี้ยง เพื่อใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการ และดานเทคนิคการผลิตแกผูประกอบการที่ผานการคัดเลือก 6 ราย
เพื่อใหเกิดการเรียนรูปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเอง จนเกิดความมั่นใจและสามารถดําเนินธุรกิจ
ดวยตนเองอยางยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต 30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 6 เดือน

โครงการบมเพาะผูประกอบการรุนใหม ป 2552-2553
กลับมาอีกครัง้ กับโครงการบมเพาะผูป ระกอบการรุน ใหม ปนกี้ จ็ ดั ขึน้ เปนครัง้ ที่ 3 แลว โดยมีพธิ เี ปดโครงการฯ เมือ่ วันจันทรที่
22 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม กําพลอดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน (รองอธิการบดีฝา ยวิจยั ) เปนประธานรวมกับคุณลักษณ วจนานวัช (ผูจ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร) นอกจากนีย้ งั มีนสิ ติ วาทีผ่ ปู ระกอบการจากวิทยาเขตตางๆ มาเขารับการบมเพาะกันเต็มหองประชุม และเสริมทัพ
ดวยรุนพี่ของโครงการที่มารับรางวัลกันดวย สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมเขียนแผนธุรกิจก็เขมขนตั้งแตตนจนจบทั้งเนื้อหาวิชาการ
ที่นิสิตไดรับความรูกันแบบเต็มๆ จากทีมวิทยากรของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงาน ทั้งแบบใกลๆ ที่สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและแปลงเพาะพันธุพืชกินแมลงของนายปฐมะ ตั้งประดิษฐ รุนพี่ในโครงการ หรือออกไปไกลๆ ที่
สถานีวิจัยประมงศรีราชา ตอดวยการเขาเยี่ยมชมผลิตภัณฑประมงและแปลงเพาะพันธุกลวยไม จากกลุมเกษตรจังหวัดชลบุรี
เรียนก็หนักเที่ยวก็หนักแบบนี้แหละถึงจะเรียกวาการเรียนรูเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการรุนใหมตัวจริง ถึงแมกิจกรรมการ
ฝกอบรมเขียนแผนธุรกิจจะเสร็จสมบูรณไปแลว แตยังมีการติดตามเพื่อใหการสนับสนุนนิสิตเหลานี้ไดเขาสูการเปนผูประกอบ
การอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนกิจกรรมอะไรบาง และโฉมหนาของ THE BEST ของรุนนี้จะเปนใคร ตองติดตามกันตอไป

สถานที่ติดตอ : สํานักบริการวิชาการ
โทรศัพท : 02-942-8812-5 ภายใน 1936-9
งานบริการวิชาการ ตอ 410
Website : http://kuservice.ku.ac.th
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