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สรุ ปความรู้สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “เทคนิคการการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพิชิตรางวัลระดับนานาชาติ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
ณ ห้ อง 519 ชัน้ 5 อาคารปฏิบัตกิ ารและวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
....................................................
วิทยากรโดย 1. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรื องด้ วยบุญ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รูปแบบกิจกรรม
รู ปแบบกิจกรรมแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ แบ่งปั นประสบการณ์
การส่งผลงานวิจยั เข้ าประกวดชิงรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ แบ่งปั นประสบการณ์การส่ง
สิ่งประดิษฐ์ เข้ าประกวดชิงรางวัล ช่วงที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ จะสัมภาษณ์และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาสอบถามประเด็นที่สนใจจากวิทยากรทังสองท่
้
าน
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมประกอบด้ วย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาภายนอกซึง่ แจ้ งความ
้ ้น 82 คน
ประสงค์ขอเข้ าร่วมสัมมนาเป็ นกรณีพิเศษ รวมจํานวนทังสิ
สรุ ปความรู้จากการสัมมนา
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ แบ่งปั นประสบการณ์ หัวข้ อ “ย่างก้ าวสู่นักประดิษฐ์ ...กลยุทธ์ การ
ประดิษฐ์ คดิ ค้ นสูค่ วามสําเร็ จ” ดังนี ้
การทําวิจยั ต้ องเริ่มจากการสํารวจพื ้นที่หรื อห้ องทดลองว่ามีอปุ กรณ์ที่จําเป็ นต้ องใช้ สําหรับการวิจยั
เพียงพอหรื อไม่ หากไม่มีและต้ องการใช้ เครื่ องมืออื่นเพิ่มเติมจะหาได้ จากที่ใด
การส่งผลงานวิจัยเข้ าประกวด แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทวิจัยพืน้ ฐานและประเภทวิจัย
ประยุกต์ซงึ่ สามารถนําไปต่อยอดผลิตเพื่อจําหน่ายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ หน่วยงานที่จดั ประกวดมีทงั ้
ภายในประเทศ เช่น สภาวิจยั แห่งชาติ จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มีการแบ่งผู้สมัครเป็ นหลาย
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กลุม่ เช่น นักศึกษา บุคคลทัว่ ไป ผู้สมัครต้ องส่งข้ อเสนอโครงการไปให้ ผ้ จู ดั พิจารณาก่อนว่าจะรับเข้ าแข่งขัน
หรื อไม่ หากผ่านการพิจารณาจึงจะนําผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการ เทคนิคการสมัครคือควรเลือก
สมัครกลุม่ ที่มีคแู่ ข่งขันน้ อยและผลงานของเราเกี่ยวข้ องกับกลุม่ นัน้ เช่น งานด้ านวิศวกรรมสามารถสมัครได้
2 กลุ่มคือ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กายภาพ แต่กลุ่มแรกจะมีผ้ สู มัครจํานวนมากกว่า
สําหรับเวทีประกวดผลงานระดับชาติ ที่น่าสนใจมีดงั นี ้
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ละปี จะขึ ้นอยูก่ บั Theme การคัดเลือกจะเข้ มข้ นมาก
2. สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้ชนะจะได้ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัลประมาณ
1,000,000 บาท ส่วนรางวัลดีเด่นเงินรางวัลประมาณ 500,000 บาท
3. True Innovations Award แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) นําเสนอแนวความคิดนวัตกรรมในรูปแผนธุรกิจ
ประกอบด้ วย การศึกษาความเป็ นไปได้ ทังด้
้ านเทคนิคเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน
อาจยังไม่ได้ สร้ างต้ นแบบหรื ออยูใ่ นช่วงทดสอบก็ได้ โดยจะคัดเลือกให้ เหลือ 5 ทีมสุดท้ ายที่จะ
ได้ รับการสนับสนุนพัฒนาแนวคิดออกมาให้ เป็ นรูปธรรม
3.2 INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) เป็ นการนําเสนอผลงานนวัตกรรมที่พฒ
ั นาสําเร็ จแล้ วต่อ
คณะกรรมการ
ส่วนเวทีประกวดผลงานระดับนานาชาติ ที่น่าสนใจมีดงั นี ้
1. International Exhibition of Inventions of Geneva ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ และองค์การทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งโลก หรื อ WIPO (The Swiss Federal
Government of the State, the City of Geneva and of the World Intellectual Property
Organization) จัดขึ ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
2. Brussels Eureka จัดโดย The Belgian Chamber of Inventors เป็ นสมาคมส่งเสริ มและคุ้มครอง
นักประดิษฐ์ ของราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป
3. Seoul International Invention Fair (SIIF) จัดโดย สมาคมส่งเสริ มการประดิษฐ์ และการวิจยั ของ
เกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ แบ่งปั นประสบการณ์หวั ข้ อ “การสร้ างนวัตกรรม...จากความคิดสู่
ต้ นแบบ” ดังนี ้
สิ่งประดิษฐ์ ที่สง่ เข้ าประกวดมีลกั ษณะ D&D (Design and Development) คือ การนําความรู้ที่มี
อยู่มาทําให้ เกิดผลงานจริ ง เป็ นการนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์หรื อ Idea กรณี Lab CED2 (Creative
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Engineering Design and Development Laboratory) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพนั ธกิจหลักคือการ
ออกแบบและพัฒนาต้ นแบบทางวิศวกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยโดย
บูรณาการองค์ความรู้ หลายสาขาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใน
การนําความรู้ ที่ศึกษาจากในหลักสูตรมาปฏิบตั ิจริ งซึ่งนักศึกษาเหล่านัน้ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคนที่เก่งมาก
หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า สร้ างคนไปสร้ างนวัต กรรม ส่ว นรางวัล ถื อ เป็ นผลพลอยได้ สิ่ง ที่ ย ากที่ สุด ในงาน
ออกแบบคือ การสร้ างโจทย์ใหม่จากความเชื่อและความเคยชินที่เรามี การคิดนอกกรอบจะทําให้ เราเห็น
ทางเลือกใหม่ๆ เมื่อเราเลือกแล้ วก็จะพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ ไปเรื่ อยๆ
องค์ ประกอบในการสร้ างงาน ได้ แก่ 1) ทุน 2) การตลาด/ลูกค้ า หรื อ feedback จากตลาด
3) ผลผลิต
ขัน้ ตอนการสร้ างนวัตกรรม (Innovation Process)
1) รวบรวมความต้ องการ 2) กําหนดขอบเขตและปั ญหา 3) รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง 4) ออกแบบ
เชิงหลักการ 5) ประเมินเบื ้องต้ น 6) ออกแบบในรายละเอียดและสร้ างต้ นแบบ 7) ทดสอบ
สรุ ปความรู้ จากการสัมภาษณ์ และตอบคําถามในห้ องสัมมนา
หลังจากวิทยากรทังสองท่
้
านได้ แบ่งปั นประสบการณ์การสร้ างและส่งผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์
เข้ าประกวดเพื่อรับรางวัลแล้ ว ผู้ดําเนินการอภิปรายและผู้เข้ าร่วมสัมมนาได้ ตงคํ
ั ้ าถามในแง่มมุ อื่นๆ ดังนี ้
คําถาม : งานวิจัยที่ส่งประกวดระดับนานาชาติต้องมีลักษณะอย่ างไร เกณฑ์ การให้ รางวัล
คืออะไร
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : การประกวดแบ่งเป็ น 15-20 Class เราต้ องพิจารณาว่างานของเรา
ควรอยู่ Class ใดภายใต้ 3 แนวทาง ดังนี ้
1. Creative : ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นความคิดใหม่ที่ไม่ซํ ้าใคร
2. Backup : พิจารณาจากภูมหิ ลังของเราว่าเคยมีการจดสิทธิบตั รหรื อไม่ เพื่อเป็ นการยืนยัน
ผลงาน หรื อเป็ นผลงานวิจยั ที่เคยได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติหรื อไม่
3. การนําไปใช้ ประโยชน์ อย่างน้ อยประมาณร้ อยละ 20 หรื อมีแนวโน้ มนําไปใช้ ประโยชน์ได้
หลักการพิจารณาข้ อเสนอโครงการเบื ้องต้ นของกรรมการคือ การสืบค้ นเอกสารความรู้และเจ้ าของ
ผลงานที่เกี่ยวข้ องมีการกล่าวถึงอะไร อย่างไร หากไม่กล่าวถึงหรื อไม่ให้ Credit ผู้สร้ างผลงานก่อนหน้ า
กรรมการจะไม่พิจารณาโครงการ
ความยากระดับนานาชาติคือ เราจะได้ นําเสนอผลงานหรื อไม่ เนื่องจากถ้ าผลงานชิ ้นนันไม่
้ ได้ รับ
รางวัลระดับชาติ กรรมการมักจะไม่พิจารณาข้ อเสนอโครงการ นอกจากนี ้ เจ้ าของผลงานต้ องมีวิธีการ

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้ า 4

นําเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิ ภาพเพราะมีเวลาโครงการละประมาณ 5-10 นาที สิ่งสําคัญของการไป
ร่ วมงานประกวดระดับนานาชาติคือ การไปดูความแปลกใหม่ การใช้ ประโยชน์ และความเป็ นเหตุเป็ นผล
ทางด้ านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : การส่งผลงานประกวดควรเริ่ มจากระดับประเทศก่อน ทุกครัง้ ที่
ประกวดเจ้ าของผลงานจะได้ รับข้ อเสนอแนะจากกรรมการกลับมาเป็ นแนวทางพัฒนาผลงานต่อ แล้ ว
ผลงานจะดีขึ ้นเรื่ อยๆ
คําถาม : หากสาขาวิชาที่ไม่ ใช่ วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานหรื อวิศวกรรม เช่ น สังคมศาสตร์ จะมี
วิธีการอย่ างไรที่จะทําให้ สามารถส่ งผลงานเข้ าประกวดรางวัลระดับนานาชาติบ้าง
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : การประกวดระดับนานาชาติ จะมีหมวดด้ านศิลปะและสังคมศาสตร์
เช่น ผลงานของอาจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี ้ยง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ก็ได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทองแดง (Bronze Medal) จากผลงานชื่อ เกษตร+อาศรม : บ้ านแห่งอนาคต (ทําเกษตรแผน
ใหม่พร้ อมอยู่บ้านไทยอย่างพอเพียง) เวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นานาชาติ “The 41st International
Exhibition of Inventions of Geneva”
ปี 2556 นี ้ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ กํ า หนดจะจัดงานร่ ว มกับกรมทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ผู้ชนะการประกวดจะส่งผลงานเข้ าประกวดที่ประเทศเกาหลีตอ่ ไป ผู้สนใจขอให้ ติดตาม
ข่าวจากมหาวิทยาลัย
คําถาม : ขอทราบแนวทางการส่ งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เข้ าประกวดจนได้ รับรางวัล
ระดับนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : ขอให้ เป็ นผลงานที่เราถนัด อาจเป็ นผลงานที่มีความท้ าทายหรื อ
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ซึง่ อาจไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ บางรายการอาจได้ รางวัล
ในระดับหน่วยงาน แต่ไม่ได้ ในระดับชาติซงึ่ เป็ นเรื่ องปกติ หรื อไม่ได้ รางวัลในระดับชาติแต่ไปได้ รางวัลระดับ
นานาชาติก็มี เช่น Capsule สําหรับภาวะนํ ้าท่วม หรื อ ร่มชูชีพติดเครื่ องบิน
ตัวอย่างผลงานซึ่งเป็ นนวัตกรรมที่ดีคือ ลวดเสียบกระดาษและที่เย็บกระดาษ เพราะใช้ ชิ ้นส่วน
น้ อยที่สดุ และแต่ละชิ ้นให้ ประโยชน์มากที่สดุ
ก่อนที่ผลงานชันหนึ
้ ่งจะสําเร็ จต้ องเริ่ มจากความล้ มเหลวก่อน ต้ องยอมรับให้ ได้ และต้ องอดทนทํา
ต่อไปเรื่ อยๆ เมื่อมีประสบการณ์มากกว่านี ้จะล้ มเหลวน้ อยลง สิ่งนี ้เป็ นเรื่ องคนละประเด็นกับความสําเร็ จ
ทางธุรกิ จ สิ่ง ประดิษ ฐ์ บ างอย่า งดี แต่อาจขายไม่ได้ ต้ อ งรู้ และสู้ไม่ถอย ทุก มหาวิ ท ยาลัย มี นัก วิจัย ที่ มี
มาตรฐานไม่ถึงร้ อยละ 15 ยิ่งสู่ Mode นักประดิษฐ์ มีไม่ถึงร้ อยละ 5 แต่ในต่างประเทศมีถึงร้ อยละ 95
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : ผลงานไม่จําเป็ นต้ องซับซ้ อนแต่เน้ นที่ Idea บางครัง้ ก็ขึ ้นอยู่กบั
เวที เช่น บางเวทีเน้ นที่ต้นแบบ บางเวทีเน้ นที่ผลงาน (Product) ที่นําไปพัฒนาเป็ นธุรกิจ (Commercial) ได้
ควรเป็ นผลงานที่ใช้ ประโยชน์ เช่น ด้ านสุขภาพ เพราะจะช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ นกั ศึกษาสร้ างผลงาน
ให้ สําเร็ จเนื่องจากรู้สกึ ว่าสิ่งที่สร้ างขึ ้นมาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อื่นได้ จริ ง เดิมนักศึกษาสนใจ
แต่เรื่ องเกรดและการเรี ยนให้ จบ แต่พอมองว่าผลงานของตัวเองสามารถช่วยคนอื่นได้ ด้วยนักศึกษาก็จะยิ่ง
ทุ่มเทมากขึ ้น Idea นักศึกษาแรกๆ อาจไม่คอ่ ย Work อาจารย์ต้องให้ คําปรึกษาแต่ไม่ตดั Idea ของเขาทิ ้ง
ทังหมด
้
เพียงแต่ปรับให้ ดีขึ ้นและพยายามทําให้ เขาเห็นว่าเขาสามารถทําทุกอย่างสําเร็ จได้ ด้วยตัวเอง
คําถาม : มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนให้ งานวิจัยสู่ระดับนานาชาติอย่ างไร
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : เดิมมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงแค่สนับสนุนการไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการเท่านัน้ แต่ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มด้ านการส่งผลงานที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อได้ รับการ
เสนอว่าสมควรส่งไปประกวดในระดับนานาชาติด้วย เช่น กรณีอุปกรณ์ ช่วยพ่นยาชนิดทําได้ ด้วยตนเอง
ของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกลู คณะแพทยศาสตร์ แม้ ไม่ได้ รับรางวัลระดับชาติแต่
เมื่อส่งไปประกวดก็ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติคือ รางวัลเหรี ยญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the
Congratulations of the Jury) ในกลุม่ วิศวกรรมทางการแพทย์สําหรับผู้ทพุ พลภาพและด้ อยโอกาสจากเวที
41st International Exhibition of Inventions of Geneva และได้ รับรางวัล Special Prize จากประเทศ
ไต้ หวัน
ในระดับคณะก็สามารถนํากลไกของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ ได้ เช่น จัดสรรงบประมาณเป็ นเงินทุน
วิจยั หรื อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการไปนําเสนอผลงานเป็ นต้ น
คําถาม : บุคลากรไม่ มีความรู้ เกี่ยวกับการส่ งผลงานเข้ าประกวด ควรเริ่มต้ นอย่ างไร
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : ขอให้ ติดตามปฏิทินงานประกวดต่างๆ ว่าเดือนไหนหน่วยงานใดจะ
เริ่ มเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการส่งผลงานเข้ าประกวดซึ่งจะคล้ ายๆ กันทุกปี หรื อสอบถามเพื่อนร่ วมงานก็ได้
ผู้สนใจมักจะทราบช่วงเวลาและเตรี ยมตัวล่วงหน้ าข้ ามปี หรื อล่วงหน้ าได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : ค้ นหาจากเว็บไซต์ http://www.contestwar.com/ หรื อดูจาก
โปสเตอร์ (Poster) ของผู้จดั การประกวดที่สง่ มาเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัย
คําถาม : มหาวิทยาลัยมีวิธีการเชิดชูบุคลากรและผลงานที่ได้ รับรางวัลอย่ างไร
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันนักวิจยั เป็ นประจําทุกปี ซึ่งจะมีการ
มอบรางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : รางวัลและชื่อเสียงเป็ นผลที่ตามมาจากสิ่งที่ทําอาจจะช้ าบ้ าง
แต่ขอให้ เริ่ มลงมือทําก่อน บางครัง้ ก็รวมถึงเงินทุนที่ต้องจ่ายไปก่อนด้ วย อยากให้ มองว่าการประกวดเป็ น
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วิธีการฝึ กนักศึกษาวิธีหนึง่ และรางวัลเป็ นตัวขยายคุณภาพของคนและงาน สิง่ ที่ได้ แน่ๆ คือ แม้ นกั ศึกษาจะ
ได้ เกรดไม่ดีแต่ก็สามารถสร้ างสรรค์ผลงานดีๆ ได้
คําถาม : การส่ งผลงานประกวด มีวิธีการอย่ างไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : เราต้ องคุยกับนักศึกษาเรื่ องเวทีที่จะส่งผลงานประกวด ผลงาน
ที่ จ ะทํ า และเวลาที่ ต้ องใช้ เราอาจต้ อ งสํ า รองค่า ใช้ จ่า ยไปก่ อ นเพื่ อ สร้ างผลงานต้ น แบบ (Prototype)
โดยทัว่ ไปก็ชิ ้นงานละ 20,000-30,000 บาท เมื่อผลงานที่สง่ ประกวดได้ รับรางวัล นักศึกษาก็จะคืนเงินที่ใช้
งเป็
้ นกองทุนส่วนกลางของ Lab สําหรับเป็ นทุนให้ กบั รุ่นน้ องต่อไป กรณีที่เงิน
ไปและเราจะนําเงินนันมาตั
้
รางวัลมีมลู ค่าสูงก็จะตกลงกันตังแต่
้ แรกเลยว่าจะแบ่งกันเท่าไร เช่น ให้ นกั ศึกษาแบ่งกัน 50% ส่วนอีก 50%
ก็เข้ าสมทบเป็ นกองทุนส่วนกลาง เป็ นต้ น
คําถาม : หากนักศึกษาที่สร้ างผลงานสําเร็จการศึกษาไป จะทําอย่ างไรกับผลงานชิน้ นัน้
้ วมนําเสนอด้ วย
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : เวลานําเสนอผลงานก็จะเชิญนักศึกษาเหล่านันมาร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : นักศึกษาแต่ละรุ่ นจะสืบทอดงานต่อจากรุ่นพี่แล้ วพัฒนาต่อไป
เวลาส่งชื่อนักศึกษาจะดูว่าเวทีนนมี
ั ้ ข้อกําหนดอย่างไร เช่น รับเฉพาะนักศึกษาปั จจุบนั ก็จําเป็ นต้ องนําชื่อ
นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาแล้ วออก แต่เวลาจดสิทธิบตั รจะใส่ชื่อนักศึกษาทุกคนที่มีส่วนสร้ างผลงานทัง้
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ วและนักศึกษาปั จจุบนั
กรณี มีผ้ ูสนใจจะนํ าผลงานไปผลิตเพื่อจําหน่ายจะต้ องมีการเจรจาระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่ม
อาจารย์และนักศึกษาผู้สร้ างผลงาน และผู้ประกอบการให้ ชัดเจนเพื่อทํ าสัญญาแบ่งปั นสิทธิ ประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายและมหาวิทยาลัยก็จะได้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย
คําถาม : หากเรามีแนวคิดจะสร้ างผลงานชิน้ หนึ่งแต่ ไม่ มีความรู้ เกี่ยวกับวัสดุท่ จี ะนํามาใช้
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ ให้ คาํ ปรึกษาหรือไม่
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ : มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้ อมูลนักวิจยั สาขาวิชาต่างๆ เข้ าไปสืบค้ นได้
หรื อลองปรึกษาอาจารย์ผ้ ใู หญ่ในหน่วยงานหรื อจะปรึกษาโดยตรงที่ฝ่ายวิจยั ของมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ : ผู้สนใจอาจแสวงหาความร่ วมมือกันเองก่อน ลองทาบทามใน
ระดับอาจารย์ นักศึกษาแต่ละคณะเชิญชวนเข้ ามาทํา Project ร่ วมกัน กรณีที่ Lab ของผมผู้ร่วมงาน
ประกอบด้ วยอาจารย์จากหลายสาขา หลายคณะ หากต้ องการสร้ างผลงานต้ องพิจารณาด้ วยว่าจะทํา
ผลงานอะไรเพื่ออะไร มีแนวคิดว่าในอนาคตหากผลงานสามารถนําไปผลิตสินค้ าจําหน่ายได้ ก็จะนํากําไร
มาสนับสนุนเป็ นค่าใช้ จ่ายใน Lab หลังจากนัน้ คือการพัฒนาไปสู่การตังบริ
้ ษัทเลี ้ยงตัวเองรั บผลิต
สิง่ ประดิษฐ์ ตามความต้ องการของลูกค้ าต่อไป
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