
เตรียมตัวเขาสูความเปนนานาชาติ กับโครงการพัฒนาบุคลากร English Club
 เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงานอธิการบดี เก่ียวกับการสนับสนุนความเปนนานาชาติ ตั้งแตป 2553 สํานักงาน
บริการวิชาการไดมีแผนดําเนินโครงการ English Club เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรผานกิจกรรมตางๆ ไดแก
 1. English Day ทุกวันจันทร ซ่ึงมีทั้ง E-Newsletter รายปกษ ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ grammar, vocabulary, reading และ 
  conversation กิจกรรมตอบคําถามประจําฉบับ และคําตอบพรอมเฉลยโดยละเอียด
 2. English Library เปนหองหนังสือภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทุกคน มีทั้ง dictionary, เร่ืองสั้น และอ่ืนๆ
 3. English Examination เพ่ือวัดผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกคนเมื่อสิ้นป

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553

บอ กอ ขอคุยบอ กอ ขอคุย
 สวัสดีปใหมไทย ทานผูอานวารสารขาวของสํานักงานบริการวิชาการคะ ทุกทานคงไดรับพรจากผู ใหญกันถวนหนาแลว 
ถึงแมชวงเวลาเดือนสองเดือนนี้เรามีวันหยุดยาวกันอยูหลายชวง แตก็มีงานรออยูอีกมากมาย โดยเฉพาะเปนฤดูของการรายงาน
ประกันคุณภาพ ในเน้ือหาฉบับนี้ยังคงนําเสนอทั้งแนววิชาการ แนวทางการบริหารจัดการ และกิจกรรมของสํานักงาน ซ่ึงก็หวังวา
วารสารของเรา คงมีสวนชวยในการทํางานของทานไดบางคะ.....

 ขอควรรูเกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตร (2)

เงื่อนไขการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
 ใหม
 มีข้ันการประดิษฐที่สูง
 สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

 ไมมใีชแพรหลายอยูแลว
 ไมมกีารเปดเผยสาระสําคญัตอสาธารณชน
 ไมเคยไดรับสทิธบิตัรหรืออนสิุทธบิตัรมากอน
 ไมเคยยืน่คาํขอรับสิทธบิตัรหรืออนสิุทธบิตัรไวนอกประเทศเกิน 18 เดอืน
 ไมเคยยืน่คาํขอรับสิทธบิตัรเอาไวและมีการประกาศโฆษณาไปแลว

อนุสิทธิบตัร ไมตองมขีอ ***
การเปดเผยตอสาธารณชนก็มขีอยกเวน

อางองิ; 1. พระราชบัญญตัสิิทธบิตัร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเตมิโดย พ.ร.บ.สิทธบิตัร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542
 2. แผนพับ คูมอืการจดทะเบียนสทิธบิตัร สํานกัสิทธบิตัร กรมทรัพยสินทางปญญา

การเปดเผยสาระสําคญั
โดยผูประดษิฐแสดงผลงานในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ

หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ
แตตองยืน่ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ภายใน 12 เดือน
และตองมหีนังสอืรับรองการนําเสนอผลงานจากผูจดังาน

การเปดเผยสาระสําคญั
จากการกระทําอันมชิอบดวยกฎหมาย

เปดเผยซักนิด 
ยงัใหมมัย๊เน่ีย?



แนะนํา Incubatee ในศูนยบมเพาะธุรกิจ 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 
ชักชวนเพื่ อนๆ ที่มีแนวคิดอยากทําบริษัทเหมือนกัน มากอตั้งบริษัท Find Out Solution ที่พัฒนางานทาง
ดาน Software ในตอนเริ่มตนกิจการ จะรับงานในลักษณะจางทําเปนสวนใหญ ซึ่งการทํางานลักษณะดังกลาว 

เมื่ อจบงานแลวก็ตองหางานใหมเขามา อีกท้ังไมมี Product เปนของตัวเอง จึงไดปรึกษากันและคิดทํา Product ที่เปนของบริษัท 
อันนําไปสูแนวคิดโปรแกรม QuickHorpak และ website QuickHorpak.com เปนโปรแกรมท่ีนอกจากใชบริหารหอพัก/อพารทเมนต 
แลวยังชวยหาคนมาอยูที่พักไดดวย โดยเมื่ อมีการแจงสถานะหองวาง/แจงยายออกลวงหนา ขอมูลจะถูกสงมาที่ website ในทันที
เมื่ อรูขอมูล หากมีผูประสงคจะหาหองวาง ก็ฝากเงื่ อนไขลักษณะหองที่ตองการไว ระบบจะสงขอมูลหองวางใหอัตโนมัติ แนวคิดนี้
สวนหน่ึงก็มาจากหุนสวนท่ีทําธุรกิจดานอพารทเมนต ทําใหมีองคความรู และรูถึงความตองการของผูประกอบการอพารทเมนต

นโยบายการปฎิบัติเก่ียวกับโครงการพัฒนาวิชาการท่ีพนกําหนด..........มาอีกแลวจานโยบายการปฎิบัติเก่ียวกับโครงการพัฒนาวิชาการท่ีพนกําหนด..........มาอีกแลวจา
 เพื่ อใหการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการ เปนไปตามระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนดแนวทางปฎิบัติสําหรับหนวยงานที่มีโครงการพนกําหนดระยะเวลาและยังมิไดปดโครงการหรือขอขยายระยะเวลา ดังตอไปนี้
 1. กรณีที่หัวหนาโครงการไดลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และไมมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการดานการเงินใหหัวหนา
ภาควิชาของหัวหนาโครงการน้ัน เปนผูดําเนินการปดโครงการน้ันแทน
 2. กรณีท่ีมีโครงการท่ีพนกําหนดระยะเวลาดําเนินการอยูในภาควิชาการใด และหัวหนาโครงการยังมิไดดําเนินการขอขยายเวลา
หรือปดโครงการ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหมีการเปดโครงการในภาควิชานั้นเพิ่มเติมอีกจนกวาจะดําเนินการในขั้นตอนการปด
หรือขยายเวลากอน
 หากทราบขอมูลนี้แลว......หัวหนาโครงการหรือหนวยงานน้ันๆ ...ก็รีบดําเนินการไดเลยคะ.................อยาชานะ........

ขาวการถายทอดเทคโนโลยี
 เมื่ อวันที่ 23 มีนาคม 2553 สํานักงานบริการวิชาการไดจัดงานพบปะกันระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพื่ อรับฟงขอมูล
เทคโนโลยีและแนวทางการรับถายทอดเทคโนโลยี เรื่ อง ตัวช้ีวัดความเนาเสียของอาหาร ซ่ึงเปนงานประดิษฐของผศ.ดร.ภาณุวัฒน 
สรรพกุล และไดยื่ นคําขอรับสิทธิบัตรไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา คําขอเลขท่ี 0801006352 โดยในคร้ังนี้มีผูประกอบการเขา
รวมจํานวนท้ังส้ิน 4 ราย ไดแก TPN Flexpak Co.,Ltd บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท พรีแพคประเทศไทย 
จํากัด และบริษัท ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได จํากัด

www.QuickHorpak.com
50 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ช้ัน 5
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



โครงการพัฒนาทักษะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี รุน 6 มก.-สวทช.
 ขอเชิญผูที่มีแนวคิดและตองการสรางธุรกิจเทคโนโลยีของตนเอง เขารวมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผูประกอบ
การธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program-TDP) รุน 6 มก.-สวทช. ซ่ึงเปนโครงการท่ีจะสงเสริมให
ผูสนใจในการทําธุรกิจเทคโนโลยีไดเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเริ่มตนประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ โดยเปนการ
อบรมท่ีเขมขนสอนโดยทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจท่ีมีประสบการณสูง เปดรับสมัครต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันท่ี 20 เมษายน 2553 
เร่ิมอบรมตั้งแตวันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2553 (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย) โดยไมตองเสียคาเขาอบรม ซ่ึงผูสนใจ
ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.sciencepark.or.th หรือที่ www.kuservice.ku.ac.th

สํานักงานบริการวิชาการจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ที่ผานมา สํานักงานบริการวิชาการ ไดจัดโครงการ
สัมมาทิฐิบุคลากร ภายใตหัวขอการประเมินตนเอง (SWOT Analysis) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพของงาน และขององคกรภายใตสภาพแวดลอมขององคกรในปจจุบัน 
และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแผนงาน และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 และในวาระใกลวันสงกรานต และโอกาสท่ีผูบริหารและบุคลากรพรอมหนาพรอมตากันนี้ สํานักงานฯ จึงไดจัดใหมี
พิธีสรงน้ําพระ และรดนํ้าขอพรจากผูบริหารเพ่ือเปนการแสดงมุทิตาจิต และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามในโอกาสน้ีดวย

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาดูงาน ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก.
 เมื่ อวันที่ 18 มีนาคม 2553 คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 50 คน พรอมดวยอาจารยผูควบคุม 
จํานวน 4 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ไดเขาศึกษาดูงานศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหกับนักศึกษา



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

ท่ีปรึกษา : 
 รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา แกวกัลยา 
 รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 
 ผูอํานวยการสํานักงาน
บรรณาธิการ : นางสิริดาว จันทรสุข 
ผูชวยบรรณาธิการ : หัวหนางานธุรการ

กองบรรณาธิการ : 
 หัวหนางานบริการวิชาการ
 หัวหนางานทรัพยสินทางปญญา
 นางสาวลาภมณี รักแจง
 นางสาวชนิกา สันติวัฒนธรรม
 นางสาวเณริศา สัตโกวิท

ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. รวมมือกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ดําเนินโครงการบมเพาะวิสาหกิจ

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดรับการสนันสนนุจากกรมสงเสริมอตุสาหกรรมใหดาํเนินโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(New Entrepreneur Creation:NEC) ตั้งแตป 2547 สําหรับปนี้ศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. ไดเขารวมกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ 
ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมเพ่ือใหความชวยเหลือตอเนื่องกับผูที่ผานการฝกอบรมโครงการ NEC ตั้งแตป 
2548-2552 หรือผูประกอบการท่ีจดทะเบียนการคาไมเกิน 5 ป โดยศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. ไดเตรียมความพรอมของทีมที่
ปรึกษา พ่ีเล้ียง เพ่ือใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการ และดานเทคนิคการผลิตแกผูประกอบการท่ีผานการคัดเลือก 6 ราย 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเอง จนเกิดความมั่นใจและสามารถดําเนินธุรกิจ
ดวยตนเองอยางยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต 30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 6 เดือน

โครงการบมเพาะผูประกอบการรุนใหม ป 2552-2553

 กลับมาอกีคร้ังกับโครงการบมเพาะผูประกอบการรุนใหม ปนีก็้จดัข้ึนเปนครัง้ที ่3 แลว โดยมพิีธเีปดโครงการฯ เมือ่วนัจนัทรที่ 
22 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม กําพลอดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซ่ึงไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.สามคัค ีบณุยะวัฒน (รองอธกิารบดีฝายวิจยั) เปนประธานรวมกับคณุลกัษณ วจนานวัช (ผูจดัการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร) นอกจากนีย้งัมนีสิิตวาทีผู่ประกอบการจากวิทยาเขตตางๆ มาเขารับการบมเพาะกันเตม็หองประชุม และเสริมทพั
ดวยรุนพี่ของโครงการท่ีมารับรางวัลกันดวย สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมเขียนแผนธุรกิจก็เขมขนตั้งแตตนจนจบทั้งเน้ือหาวิชาการ
ที่นิสิตไดรับความรูกันแบบเต็มๆ จากทีมวิทยากรของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงาน ทั้งแบบใกลๆ ที่สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและแปลงเพาะพันธุพืชกินแมลงของนายปฐมะ ตั้งประดิษฐ รุนพี่ในโครงการ หรือออกไปไกลๆ ที่
สถานีวิจัยประมงศรีราชา ตอดวยการเขาเย่ียมชมผลิตภัณฑประมงและแปลงเพาะพันธุกลวยไม จากกลุมเกษตรจังหวัดชลบุรี 
เรียนก็หนักเท่ียวก็หนักแบบน้ีแหละถึงจะเรียกวาการเรียนรูเพ่ือกาวสูการเปนผูประกอบการรุนใหมตัวจริง ถึงแมกิจกรรมการ
ฝกอบรมเขียนแผนธุรกิจจะเสร็จสมบูรณไปแลว แตยังมีการติดตามเพื่อใหการสนับสนุนนิสิตเหลานี้ไดเขาสูการเปนผูประกอบ
การอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนกิจกรรมอะไรบาง และโฉมหนาของ THE BEST ของรุนนี้จะเปนใคร ตองติดตามกันตอไป


