
 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยอีาหาร 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร 
กลว้ยสุกกรอบแผน่ ส ำหรับรับประทำนเล่น (RSU 
Crispy banana) 

1503001502 
ผศ.เบญ็จรัก วำยภุำพ 
คณะเทคโนโลยอีำหำร 

17 ก.ย.58 

1. 26 ก.ค.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
2. 31 ม.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 

2558 

2 

อนุ

สิทธิบตัร กรรมวิธีกำรผลิตน ้ำกลว้ยหอมเขม้ขน้ 1703001540 ผศ.วนิดำ โอศิริพนัธ์ุ 

คณะเทคโนโลยอีำหำร 
18 ส.ค.60 

1.18 ส.ค.60 ยืน่ค  ำขอรับ
อนุสิทธิบตัร 
2.12 ก.พ. 61-แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
 

2560 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะรังสีเทคนิค 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 สิทธิบัตร 
เคร่ืองก ำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริงพร้อมระบบหยดุ
กำรหมุนของโรเตติงแอโนด 

1601006385 
อ.จกัรำวธุ พำณิชโยทยั 

คณะรังสีเทคนิค 
21 ต.ค.59 

1. 21 ต.ค.59 - ยืน่ค  ำขอรับ
สิทธิบตัร 
2. 21 ก.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
3. 20 ธ.ค 61- แจง้กำรช ำระ
ธรรมเนียมประกำศ
โฆษณำค ำขอสทธิบตัร 
4. 30 มค 61 - ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมประกำศ
โฆษณำค ำขอสิทธิบตัร 

 2559 

 

 

 



 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร 
ชุดทดลองเร่ืองปรำกฏกำรณ์โฟโตอิเล็กทริก 1703001098 

รศ.ปรียำ อนุพงษอ์งอำจ 
คณะวิศกรรมชีวกำรแพทย ์

20 มิ.ย.60 

1.20 มิ.ย.60-ยืน่ค  ำขอรับ
อนุสิทธิบตัร 
2. 21 ธค 60 -แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
3.5 มค 61 –ยืน่ค  ำขอแกไ้ข
คร้ังท่ี 1  

 2560 

2 
อนุ

สิทธิบตัร 
ระบบควบคุมกำรเคล่ือนท่ีรถเขน็ไฟฟ้ำส ำหรับผู ้
พิกำรดว้ยเซ็นเซอร์ตรวจจบัควำมเร่ง 

1703001099 
รศ.ปรียำ อนุพงษอ์งอำจ 

อ.ธวชั แกว้กณัฑ ์
คณะวิศกรรมชีวกำรแพทย ์

20 มิ.ย.60 

1.20 มิ.ย.60-ยืน่ค  ำขอรับ
อนุสิทธิบตัร 
2..20 ธค 60 -แจง้แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 1 
3. 30 มค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 1 

 2560 

 

3 

 

อนุ

สิทธิบตัร 

 

เคร่ืองวดัควำมยำวรำกฟัน 1803000024 

อ.ธวชั แกว้กณัฑ ์
ดร.ศนิ บุญญกุล 
ศ.เกียรติคุณ ทญ.ละอองทอง 
 วชัรำภยั 
รศ.ปรียำ อนุพงษอ์งอำจ 

5 ม.ค 61 
1.5 ม.ค 61 วนัยืน่ค  ำขออนุ

สิทธิบตัร 

 

2560 

 

4 

อนุ

สิทธิบตัร 
เคร่ืองช่วยฟังส ำหรับผูบ้กพร่องทำงกำรไดย้นิ 1803000666 

รศ.ปรียำ อนุพงษอ์งอำจ คณะ

วิศวกรรมชีวกำรแพทย ์
16 มี.ค 61 

1.16 มี.ค 61-ยืน่จดอนุ

สิทธิบตัร 
2560 

5 สิทธิบัตร 

ไบโอเซนเซอร์ชนิดแสงอำศยัคล่ืนสัน่พอ้งแบบ

เซอร์เฟสพลำสมอนสร้ำงโดยใชโ้ครงสร้ำงไอ

ไอเอม็ไอ (IIMI) ท่ีสำมำรถกระตุน้พลำสมอน

ระยะไกลและเป็นอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ใน

ขณะเดียวกนั 

1801002267 

อ.พิชญสิ์ณี สุวรรณแพทย ์

อ.นำยส่ือจิตต ์เพช็ร์ประสำน 

คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์

11 เมษำยน 61 
1.11 เม.ย 61-ยืน่จด

สิทธิบตัร 
2560 

 

 



 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ (ต่อ) 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

6 สิทธิบัตร 
เคร่ืองช่วยเดินและฟ้ืนฟกูำรหดัเดินโดยใชร้ะบบ

ลอ้แมคคำนมั 
1801002268 

วำ่ท่ี ร.ต.พิชิตพล  โชติกุล

นนัทน์ 

รศ.ปรียำ อนุพงษอ์งอำจ 

รศ.นนัทชยั ทองแป้น 

คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์

11 เมษำยน 61 
1.11 เม.ย 61-ยืน่จด

สิทธิบตัร  2560 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร 

ซูโดลำเทก็ซ์ส ำหรับน ้ำมนัร ำขำ้วจำกกำรสกดัเยน็
เพื่อใชท้ำงเคร่ืองส ำอำงค ์
(Pseudolatex from cold extract rice branoil using 
in cosmetic application) 

1303000727 
ดร.จิระพรชยั สุขเสรี 
คณะเภสชัศำสตร์ 

2 ก.ค. 56 

ไดรั้บอนุสิทธิบตัรแลว้  
19 ส.ค.57 

1. 20 มิ.ย 60 แจง้ต่ออำยคุร้ัง
ท่ี 1 

2557 

2 
อนุ

สิทธิบตัร 

มำสคพ์อกหนำ้และซูโดลำเทก็ซ์มำสคพ์อกหนำ้ท่ี
มีส่วนผสมของสมุนไพรเพ่ือบ ำรุงผิวหนำ้  
(Mask and pseudolatex  mask incorporate herbs 
for facial moisturizer) 

1403000464 
ดร.จิระพรชยั สุขเสรี 
คณะเภสชัศำสตร์ 

14 พ.ค.57 

ไดรั้บอนุสิทธิบตัรแลว้  
27 ก.พ.58 

1.19 ก.พ 61-แจง้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปัคร้ังท่ี 1 

2557 

3 
อนุ

สิทธิบตัร 
สูตรแผน่แปะผิวหนงัแกป้วดเม่ือยชนิดเมทริกซ์ท่ี
มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย 

1503001102 
ดร.จิระพรชยั สุขเสรี 
คณะเภสชัศำสตร์ 

17 ก.ค.58 
ไดรั้บอนุสิทธิบตัรแลว้  

19 เม.ย.59 
2558 

4 
อนุ

สิทธิบตัร 
สบู่กอ้นใสกลีเซอรีนท่ีมีส่วนประกอบน ้ำมนั
กฤษณำ 

1603000385 
รศ.ดร.ภญ.นริศำ ค ำแก่น 

คณะเภสชัศำสตร์ 
8 มี.ค.59 

ไดรั้บอนุสิทธิบตัรแลว้  
18 เม.ย.60 

2558 

 



 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

5 
อนุ

สิทธิบตัร 

วิธีกำรเพ่ิมปริมำณตน้มะกอกโอลีฟสำยพนัธุ์กำเล

กำ  

วลูกำร์ (Galega Vulgar) ในอำหำรเพำะเล้ียง และ

กำรชกัน ำรำกในอำหำรแขง็โดยไม่ใชฮ้อร์โมนพืช 

1703000441 
นำงสำวปฐมำภรณ์ ปฐมภำค 

คณะเภสชัศำสตร์ 
14 มี.ค.60 

1. 14 มี.ค.60 - ยืน่ค  ำขอรับ

อนุ 

สิทธิบตัร 
2560 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร 
กระปุกถอดใบมีดผำ่ตดั 1303000676 คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 20 มิ.ย.56 

ไดรั้บอนุสิทธิบตัรแลว้  
5 มิ.ย.57 

1. 25 เม.ย 60 -แจง้ต่ออำย ุ
2557 

2 
อนุ

สิทธิบตัร 
อุปกรณ์ถอดใบมีดผำ่ตดัและเขม็ฉีดยำ 1603000775 

นำงสำวฐิติพร กงัวำนณรงคก์ุล 
คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 

10 พ.ค.59 

1. 10 มิ.ย.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
2. 20 ธค 60 - แจง้แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 2 
3. 15 มค 61- อ.แกไข
ส่งกลบัให้แลว้ 
4. 30 มค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 

 2558 

3 
อนุ

สิทธิบตัร 
Bitewing Clear Contact (BCC) 1603001031 

อ.ทญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต 
คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 

10 มิ.ย.59 
1. 10 มิ.ย.59 - ยืน่ค  ำขอรับ
อนุ 
สิทธิบตัร 

 2559 
 

 

 



 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทนัตแพทยศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

4 
อนุ

สิทธิบตัร 
Brace Stick 1603001614 

ศำสตรำจำรยค์ลินิก.ดร.ปิยำรัตน์ 

อภิวฒันกุล 

คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 

1 ก.ย.59 

1. 1 ก.ย.59 - ยืน่ค  ำขอรับอนุ 

สิทธิบตัร 

2. 25 เม.ย.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี1 

3. 4 มกรำคม 61-หนงัสือ

แจง้แกไ้ขคร้ังท่ี 2 

4. 23 มีนำ 61-ส่งแกไ้ขท่ี

กรมคร้ังท่ี 2 

2559 

5 

 
อนุ

สิทธิบตัร 
น ้ำยำลำ้งคลองรำกฟันไฮโปคลอไรทท่ี์ปรำศจำก
กล่ินคลอรีน 

1603002136 
ศ. ทญ.ละอองทอง วชัรำภยั 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

21 ต.ค.59 

1. 21 ต.ค.59 - ยืน่ค  ำขอรับ
อนุ 
สิทธิบตัร 
2. 25 มค 61 -ติดตำม
สถำนะกำรประกำศ 
3. 7 มีค 61 -ไดรั้บอนุ
สิทธิบตัรฉบบัจริง 

 2559 

6 อนุ
สิทธิบตัร 

PLK JIG 1703001943 
ศ. ทญ.ละอองทอง วชัรำภยั 

คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 
29 ก.ย.60 

1.29 กย 60-ยืน่ค  ำขออนุสิทธ

บตัร 2560 

7 สิทธิบัตร 
เคร่ืองมือก ำหนดมุมเบ่ียงในแนวระนำบในกำร

ถ่ำยภำพรังสีชนิดรอบปลำยรำก (RSU Shifter) 1801001126 
อ.ทญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต 
คณะทนัตแพทยศ์ำสตร์ 

23 ก.พ. 61 
1. 23 ก.พ 61-วนัยืน่จด

สิทธิบตัร 2560 

 

 

 

 

 



 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวทิยาศาสตร์ 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

5 
อนุ

สิทธิบตัร 
เคร่ืองเรียกเตือนแบบสัง่ส ำหรับใชติ้ดต่อส่ือสำร
ดว้ยภำษำมือของคนหูหนวก 

15030001101 
ผศ.ธนกร อยูโ่ต 
คณะวิทยำศำสตร์ 

17 ก.ค.58 

1. 25 ก.พ.59 -แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
2. 6 ธ.ค.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 
3.7 มี.ค 61 -แกไ้ขคร้ังท่ี 3 

2558  

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร กรรมวิธีกำรผลิตโพรไบโอติกจำกแหนมหมู 1503002089 
ดร.ณฐักำญจน์ แดงมณี 
วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 
9 ธ.ค.58 

1. 23 ธ.ค.58 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
2. 21 ก.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี  
3. 30 มี-ค 61-แจง้แกไ้ข
คร้ังท่ี 3 

2558 

2 
อนุ

สิทธิบตัร 
กระบวนกำรผลิตเส้นใยนำโนของพอลิไฮดรอก
ซีอลัคำโนเอตดว้ยเทคนิคอิเล็กโตรสปินน่ิง 

1603002035 
ดร.ณฐัพล ถนดัช่ำงแสง 
วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 
6 ต.ค.59 

1. 6 ต.ค.59 - ยืน่ใหม่คร้ังท่ี 
2 
2.20 มิ.ย.60-แกไ้ขคร้ังท่ี2 
3.20 ส.ค 60-แจง้แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 3 
4.19 ธ.ค 60-ยืน่แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 3 
3. 12 กพ 61 -แจง้แกไ้ข
คร้ังท่ี 4 
4. 16 มี.ค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 4 
 
 

2558 



 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก (ต่อ) 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

3 
อนุ

สิทธิบตัร 
กระบวนกำรผลิตแผน่แปะเส้นใยนำโนของพอ
ลิไฮดรอกซีอลัคำโนเอตท่ีบรรจุน ้ำมนักระเทียม 

1603000191 
ดร.ณฐัพล ถนดัช่ำงแสง 
วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 
3 ก.พ.59 

1. 26 ก.ย.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
2. 25 เม.ย.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 
3.20 มิ.ย.60-แกไ้ขคร้ังท่ี2 
4.6 ก.ย.60-แกไ้ขคร้ังท่ี3 
5. 27 ธค 60-แจง้ช ำระค่ำ
ประกำศและจดทะเบียน
คร้ังท่ี 1 
6.30 มค 61- ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมประกำศคร้ัง
ท่ี 1 
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4 
อนุ

สิทธิบตัร 
กำรเตรียมเอโทโซมโดยใชส้ำรแกมมำ-ออรีซำ
นอลเป็นสำรเพ่ิมควำมเสถียรของถุงทรงกลม 

1603000192 
ดร.ประสำน ตั้งยนืยงวฒันำ 
วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 
3 ก.พ.59 

1. 1 ก.ย.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
2. 16 พ.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 
3. 27 ธ.ค 60 -แจง้แกไ้ข
คร้ังท่ี 3 
4. 30 มค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 3 
5. 7 มีค 61-ไดรั้บอนุ
สิทธิบตัรฉบบัจริง 

2558 

5 
อนุ

สิทธิบตัร 

กำรเตรียมเอโทโซมของสำรออกซิเรสเวอรำทอล
โดยใชส้ำรแกมมำ-ออรีซำนอลเป็นสำรเพ่ิมควำม
เสถียรของถุงทรงกลม 

1603000193 
ดร.ประสำน ตั้งยนืยงวฒันำ 
วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 
3 ก.พ.59 

1. 1 ก.ย.59 - แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
2. 16 พ.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 
3. 27 ธ.ค 60 -แจง้แกไ้ข
คร้ังท่ี 3 
4. 30 มค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ัง
ท่ี 3 
5. 27 มี.ค 61-แจง้แกไ้ข
คร้ังท่ี 4 

2558 



 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

6 
อนุ

สิทธิบตัร 
สูตรต ำรับสมุนไพรบรรเทำอำกำรปวดขอ้ท่ีเกิด
จำกโรคขอ้อกัเสบรูมำตอยด์ 

1603002038 
อ.วรวทุธ บวรนิมิต 

วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน
ตะวนัออก 

6 ต.ค.59 

1. 6 ต.ค.59 - ยืน่ค  ำขอรับ
อนุ 
สิทธิบตัร 
2. 31 พ.ค.60 - แกไ้ขคร้ังท่ี 
1 
3.6 ก.ย.60-แกไ้ขคร้ังท่ี 2 
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7 สิทธิบัตร กรรมวธิีการผลติพอลไิฮดรอกซีบิวทิริกแอซิด 1701007565 

ดร.ณฐัพล ถนดัช่ำงแสง 

วิทยำลยักำรแพทยแ์ผน

ตะวนัออก 

7 ธ.ค.60 
1.19 ธ.ค. 60-ยืน่ค าขอ

สิทธิบัตร 
2560 

 

 

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวศิวกรรมเคมี 

ล าดบั ประเภท ช่ือส่ิงประดิษฐ์ เลขที่ค าขอ คณะ/หน่วยงาน วนัที่ยืน่ค าขอ ขั้นตอน ปีการศึกษา 

1 
อนุ

สิทธิบตัร 
น ้ำยำท ำควำมสะอำดเอนกประสงคจ์ำกขยะ
พลำสติก 

1703001335 
ผศ.ดร.วนิดำ ชำญเกียรติกอ้ง 
นำงสำวปำรดี ธนะสถิต 

คณะวิศกรรมเคมี 
21 ก.ค.60 

1.21 ก.ค.60-ยืน่ค  ำขอรับอนุ
สิทธิบตัร 
2. 7 ธ.ค.60-แกไ้ขคร้ังท่ี1 
3. 30 มค 61-ยืน่แกไ้ขคร้ังท่ี 
2 
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สรุปรายการจดทรัพย์สินทางปัญญา 

ล าดบั วทิยาลยั/คณะ 
จ านวนเร่ืองที่ขอจดสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 
ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตรแล้ว 
ยงัอยู่ในขั้นตอนด าเนินการของกรมฯ 

1 วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 1 - 1 

2 คณะเทคโนโลยอีาหาร 2 - 2 

3 คณะรังสีเทคนิค 1 - 1 

4 คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 6 - 6 

5 คณะเภสัชศาสตร์ 5 4 1 

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 1 6 

7 คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 1 

8 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 7 1 6 

9 คณะวศิวกรรมเคมี 1 - 1 

 รวม 31 6 25 

 

 


