รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีอาหาร
ลาดับ

1

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

อนุ
กล้วยสุกกรอบแผ่น สำหรับรับประทำนเล่น (RSU
สิ ทธิบตั ร Crispy banana)

1503001502

ผศ.เบ็ญจรัก วำยุภำพ
คณะเทคโนโลยีอำหำร

1703001540

ผศ.วนิดำ โอศิริพนั ธุ์

อนุ
2

สิ ทธิบตั ร กรรมวิธีกำรผลิตน้ ำกล้วยหอมเข้มข้น

คณะ/หน่ วยงาน

คณะเทคโนโลยีอำหำร

วันที่ยนื่ คาขอ

17 ก.ย.58

18 ส.ค.60

ขั้นตอน
1. 26 ก.ค.59 - แก้ไขครั้งที่
1
2. 31 ม.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
2
1.18 ส.ค.60 ยืน่ คำขอรับ
อนุสิทธิบตั ร
2.12 ก.พ. 61-แก้ไขครั้งที่ 1

ปี การศึกษา

2558

2560

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะรังสี เทคนิค
ลาดับ

1

ประเภท

สิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เครื่ องกำเนิดรังสี เอกซ์เสมือนจริ งพร้ อมระบบหยุด
กำรหมุนของโรเตติงแอโนด

เลขที่คาขอ

1601006385

คณะ/หน่ วยงาน

อ.จักรำวุธ พำณิ ชโยทัย
คณะรังสี เทคนิค

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

21 ต.ค.59

1. 21 ต.ค.59 - ยืน่ คำขอรับ
สิ ทธิบตั ร
2. 21 ก.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
1
3. 20 ธ.ค 61- แจ้งกำรชำระ
ธรรมเนียมประกำศ
โฆษณำคำขอสทธิบตั ร
4. 30 มค 61 - ชำระ
ค่ำธรรมเนี ยมประกำศ
โฆษณำคำขอสิ ทธิบตั ร

2559

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

1

อนุ
ชุดทดลองเรื่ องปรำกฏกำรณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
สิ ทธิบตั ร

2

อนุ
ระบบควบคุมกำรเคลื่อนที่รถเข็นไฟฟ้ ำสำหรับผู้
สิ ทธิบตั ร พิกำรด้วยเซ็นเซอร์ ตรวจจับควำมเร่ ง

3

อนุ

เครื่ องวัดควำมยำวรำกฟัน

เลขที่คาขอ

4

สิ ทธิบตั ร

เครื่ องช่วยฟังสำหรับผูบ้ กพร่ องทำงกำรได้ยนิ

วันที่ยนื่ คาขอ

1703001098

รศ.ปรี ยำ อนุพงษ์องอำจ
คณะวิศกรรมชีวกำรแพทย์

20 มิ.ย.60

1703001099

รศ.ปรี ยำ อนุพงษ์องอำจ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
คณะวิศกรรมชีวกำรแพทย์

20 มิ.ย.60

1803000024

สิ ทธิบตั ร

อนุ

คณะ/หน่ วยงาน

1803000666

อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
ดร.ศนิ บุญญกุล
ศ.เกียรติคุณ ทญ.ละอองทอง
วัชรำภัย
รศ.ปรี ยำ อนุพงษ์องอำจ
รศ.ปรี ยำ อนุพงษ์องอำจ คณะ
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์

5 ม.ค 61

16 มี.ค 61

ขั้นตอน
1.20 มิ.ย.60-ยืน่ คำขอรับ
อนุสิทธิบตั ร
2. 21 ธค 60 -แก้ไขครั้งที่ 1
3.5 มค 61 –ยืน่ คำขอแก้ไข
ครั้งที่ 1
1.20 มิ.ย.60-ยืน่ คำขอรับ
อนุสิทธิบตั ร
2..20 ธค 60 -แจ้งแก้ไขครั้ง
ที่ 1
3. 30 มค 61-ยืน่ แก้ไขครั้ง
ที่ 1
1.5 ม.ค 61 วันยืน่ คำขออนุ
สิ ทธิบตั ร

1.16 มี.ค 61-ยืน่ จดอนุ
สิ ทธิบตั ร

ปี การศึกษา

2560

2560

2560

2560

ไบโอเซนเซอร์ชนิดแสงอำศัยคลื่นสัน่ พ้องแบบ
เซอร์เฟสพลำสมอนสร้ำงโดยใช้โครงสร้ำงไอ
5

สิทธิบัตร

ไอเอ็มไอ (IIMI) ที่สำมำรถกระตุน้ พลำสมอน
ระยะไกลและเป็ นอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ใน
ขณะเดียวกัน

อ.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์
1801002267

อ.นำยสื่ อจิตต์ เพ็ชร์ประสำน
คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

11 เมษำยน 61

1.11 เม.ย 61-ยืน่ จด
สิ ทธิบตั ร

2560

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ต่ อ)
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

คณะ/หน่ วยงาน

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

ว่ำที่ ร.ต.พิชิตพล โชติกุล
เครื่ องช่วยเดินและฟื้ นฟูกำรหัดเดินโดยใช้ระบบ
6

สิทธิบัตร

ล้อแมคคำนัม

นันทน์
1801002268

รศ.ปรี ยำ อนุพงษ์องอำจ

11 เมษำยน 61

1.11 เม.ย 61-ยืน่ จด
สิ ทธิบตั ร

2560

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

2 ก.ค. 56

ได้รับอนุสิทธิบตั รแล้ว
19 ส.ค.57
1. 20 มิ.ย 60 แจ้งต่ออำยุครั้ง
ที่ 1

2557

2557

รศ.นันทชัย ทองแป้ น
คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเภสั ชศาสตร์
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

คณะ/หน่ วยงาน

1

ซูโดลำเท็กซ์สำหรับน้ ำมันรำข้ำวจำกกำรสกัดเย็น
อนุ
เพื่อใช้ทำงเครื่ องสำอำงค์
สิ ทธิบตั ร (Pseudolatex from cold extract rice branoil using
in cosmetic application)

2

มำสค์พอกหน้ำและซูโดลำเท็กซ์มำสค์พอกหน้ำที่
อนุ
มีส่วนผสมของสมุนไพรเพื่อบำรุ งผิวหน้ำ
สิ ทธิบตั ร (Mask and pseudolatex mask incorporate herbs
for facial moisturizer)

1403000464

ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
คณะเภสัชศำสตร์

14 พ.ค.57

ได้รับอนุสิทธิบตั รแล้ว
27 ก.พ.58
1.19 ก.พ 61-แจ้งชำระ
ค่ำธรรมเนี ยมรำยปั ครั้งที่ 1

3

อนุ
สู ตรแผ่นแปะผิวหนังแก้ปวดเมื่อยชนิ ดเมทริ กซ์ที่
สิ ทธิบตั ร มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย

1503001102

ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
คณะเภสัชศำสตร์

17 ก.ค.58

ได้รับอนุสิทธิบตั รแล้ว
19 เม.ย.59

2558

4

อนุ
สบู่กอ้ นใสกลีเซอรี นที่มีส่วนประกอบน้ ำมัน
สิ ทธิบตั ร กฤษณำ

1603000385

รศ.ดร.ภญ.นริ ศำ คำแก่น
คณะเภสัชศำสตร์

8 มี.ค.59

ได้รับอนุสิทธิบตั รแล้ว
18 เม.ย.60

2558

1303000727

ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
คณะเภสัชศำสตร์

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะเภสั ชศาสตร์ (ต่ อ)
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

คณะ/หน่ วยงาน

วันที่ยนื่ คาขอ

วิธีกำรเพิ่มปริ มำณต้นมะกอกโอลีฟสำยพันธุ์กำเล
กำ

5

อนุ
สิ ทธิบตั ร วูลกำร์ (Galega Vulgar) ในอำหำรเพำะเลี้ยง และ
กำรชักนำรำกในอำหำรแข็งโดยไม่ใช้ฮอร์ โมนพืช

1703000441

นำงสำวปฐมำภรณ์ ปฐมภำค
คณะเภสัชศำสตร์

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

1. 14 มี.ค.60 - ยืน่ คำขอรับ
14 มี.ค.60

อนุ
สิ ทธิบตั ร

2560

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

คณะ/หน่ วยงาน

วันที่ยนื่ คาขอ

1

อนุ
กระปุกถอดใบมีดผ่ำตัด
สิ ทธิบตั ร

1303000676

คณะทันตแพทย์ศำสตร์

20 มิ.ย.56

2

อนุ
อุปกรณ์ถอดใบมีดผ่ำตัดและเข็มฉี ดยำ
สิ ทธิบตั ร

1603000775

นำงสำวฐิติพร กังวำนณรงค์กุล
คณะทันตแพทย์ศำสตร์

10 พ.ค.59

3

อนุ
Bitewing Clear Contact (BCC)
สิ ทธิบตั ร

1603001031

อ.ทญ.ดร.ปิ ยะนุช กรรณสูต
คณะทันตแพทย์ศำสตร์

10 มิ.ย.59

ขั้นตอน
ได้รับอนุสิทธิบตั รแล้ว
5 มิ.ย.57
1. 25 เม.ย 60 -แจ้งต่ออำยุ
1. 10 มิ.ย.59 - แก้ไขครั้งที่ 1
2. 20 ธค 60 - แจ้งแก้ไขครั้ง
ที่ 2
3. 15 มค 61- อ.แกไข
ส่ งกลับให้แล้ว
4. 30 มค 61-ยืน่ แก้ไขครั้งที่
2
1. 10 มิ.ย.59 - ยืน่ คำขอรับ
อนุ
สิ ทธิบตั ร

ปี การศึกษา
2557

2558

2559

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ (ต่ อ)
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

คณะ/หน่ วยงาน

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

1. 1 ก.ย.59 - ยืน่ คำขอรับอนุ
สิ ทธิบตั ร
ศำสตรำจำรย์คลินิก.ดร.ปิ ยำรัตน์
4

อนุ
Brace Stick
สิ ทธิบตั ร

1603001614

อภิวฒั นกุล

2. 25 เม.ย.60 - แก้ไขครั้งที่1
1 ก.ย.59

คณะทันตแพทย์ศำสตร์

3. 4 มกรำคม 61-หนังสื อ
แจ้งแก้ไขครั้งที่ 2

2559

4. 23 มีนำ 61-ส่ งแก้ไขที่
กรมครั้งที่ 2
5
อนุ
น้ ำยำล้ำงคลองรำกฟันไฮโปคลอไรท์ที่ปรำศจำก
สิ ทธิบตั ร กลิ่นคลอรี น

6

7

อนุ
สิ ทธิบตั ร

PLK JIG

1603002136

1703001943

เครื่ องมือกำหนดมุมเบี่ยงในแนวระนำบในกำร
สิทธิบัตร

ถ่ำยภำพรังสี ชนิ ดรอบปลำยรำก (RSU Shifter)

1801001126

ศ. ทญ.ละอองทอง วัชรำภัย
คณะทันตแพทยศำสตร์

ศ. ทญ.ละอองทอง วัชรำภัย
คณะทันตแพทย์ศำสตร์
อ.ทญ.ดร.ปิ ยะนุช กรรณสูต
คณะทันตแพทย์ศำสตร์

21 ต.ค.59

29 ก.ย.60

23 ก.พ. 61

1. 21 ต.ค.59 - ยืน่ คำขอรับ
อนุ
สิ ทธิบตั ร
2. 25 มค 61 -ติดตำม
สถำนะกำรประกำศ
3. 7 มีค 61 -ได้รับอนุ
สิ ทธิบตั รฉบับจริ ง

2559

1.29 กย 60-ยืน่ คำขออนุสิทธ
บัตร

2560

1. 23 ก.พ 61-วันยืน่ จด
สิ ทธิบตั ร

2560

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับ

5

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

อนุ
เครื่ องเรี ยกเตือนแบบสัง่ สำหรับใช้ติดต่อสื่ อสำร
สิ ทธิบตั ร ด้วยภำษำมือของคนหูหนวก

15030001101

คณะ/หน่ วยงาน

ผศ.ธนกร อยูโ่ ต
คณะวิทยำศำสตร์

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

17 ก.ค.58

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

2558

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

สิ ทธิบตั ร กรรมวิธีกำรผลิตโพรไบโอติกจำกแหนมหมู

1503002089

9 ธ.ค.58

1603002035

ดร.ณัฐพล ถนัดช่ำงแสง
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

6 ต.ค.59

อนุ

2

กระบวนกำรผลิตเส้นใยนำโนของพอลิไฮดรอก
สิ ทธิบตั ร ซี อลั คำโนเอตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปิ นนิ่ ง

วันที่ยนื่ คาขอ

ดร.ณัฐกำญจน์ แดงมณี
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

อนุ
1

คณะ/หน่ วยงาน

1. 23 ธ.ค.58 - แก้ไขครั้งที่
1
2. 21 ก.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
3. 30 มี-ค 61-แจ้งแก้ไข
ครั้งที่ 3
1. 6 ต.ค.59 - ยืน่ ใหม่ครั้งที่
2
2.20 มิ.ย.60-แก้ไขครั้งที่2
3.20 ส.ค 60-แจ้งแก้ไขครั้ง
ที่ 3
4.19 ธ.ค 60-ยืน่ แก้ไขครั้ง
ที่ 3
3. 12 กพ 61 -แจ้งแก้ไข
ครั้งที่ 4
4. 16 มี.ค 61-ยืน่ แก้ไขครั้ง
ที่ 4

2558

2558

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (ต่ อ)
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

3

1603000191

3 ก.พ.59

1603000192

ดร.ประสำน ตั้งยืนยงวัฒนำ
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

3 ก.พ.59

1603000193

ดร.ประสำน ตั้งยืนยงวัฒนำ
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

3 ก.พ.59

อนุ

4

กำรเตรี ยมเอโทโซมโดยใช้สำรแกมมำ-ออรี ซำ
สิ ทธิบตั ร นอลเป็ นสำรเพิม่ ควำมเสถียรของถุงทรงกลม

5

กำรเตรี ยมเอโทโซมของสำรออกซิเรสเวอรำทอล
สิ ทธิบตั ร โดยใช้สำรแกมมำ-ออรี ซำนอลเป็ นสำรเพิ่มควำม
เสถียรของถุงทรงกลม

วันที่ยนื่ คาขอ

ดร.ณัฐพล ถนัดช่ำงแสง
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

อนุ

กระบวนกำรผลิตแผ่นแปะเส้นใยนำโนของพอ
สิ ทธิบตั ร ลิไฮดรอกซี อลั คำโนเอตที่บรรจุน้ ำมันกระเทียม

คณะ/หน่ วยงาน

อนุ

ขั้นตอน
1. 26 ก.ย.59 - แก้ไขครั้งที่
1
2. 25 เม.ย.60 - แก้ไขครั้งที่
2
3.20 มิ.ย.60-แก้ไขครั้งที่2
4.6 ก.ย.60-แก้ไขครั้งที่3
5. 27 ธค 60-แจ้งชำระค่ำ
ประกำศและจดทะเบียน
ครั้งที่ 1
6.30 มค 61- ชำระ
ค่ำธรรมเนี ยมประกำศครั้ง
ที่ 1
1. 1 ก.ย.59 - แก้ไขครั้งที่ 1
2. 16 พ.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
2
3. 27 ธ.ค 60 -แจ้งแก้ไข
ครั้งที่ 3
4. 30 มค 61-ยืน่ แก้ไขครั้ง
ที่ 3
5. 7 มีค 61-ได้รับอนุ
สิ ทธิบตั รฉบับจริ ง
1. 1 ก.ย.59 - แก้ไขครั้งที่ 1
2. 16 พ.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
2
3. 27 ธ.ค 60 -แจ้งแก้ไข
ครั้งที่ 3
4. 30 มค 61-ยืน่ แก้ไขครั้ง
ที่ 3
5. 27 มี.ค 61-แจ้งแก้ไข
ครั้งที่ 4

ปี การศึกษา

2558

2558

2558

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ลาดับ

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

เลขที่คาขอ

อนุ

6

สู ตรตำรับสมุนไพรบรรเทำอำกำรปวดข้อที่เกิด
สิ ทธิบตั ร จำกโรคข้ออักเสบรู มำตอยด์

1603002038

คณะ/หน่ วยงาน

อ.วรวุทธ บวรนิมิต
วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ตะวันออก

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

6 ต.ค.59

1. 6 ต.ค.59 - ยืน่ คำขอรับ
อนุ
สิ ทธิบตั ร
2. 31 พ.ค.60 - แก้ไขครั้งที่
1
3.6 ก.ย.60-แก้ไขครั้งที่ 2

2559

ดร.ณัฐพล ถนัดช่ำงแสง
7

สิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิริกแอซิด

1701007565

วิทยำลัยกำรแพทย์แผน

7 ธ.ค.60

ตะวันออก

1.19 ธ.ค. 60-ยืน่ คาขอ
สิทธิบัตร

2560

รายการจดทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมเคมี
ลาดับ

1

ประเภท

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

อนุ
น้ ำยำทำควำมสะอำดเอนกประสงค์จำกขยะ
สิ ทธิบตั ร พลำสติก

เลขที่คาขอ

1703001335

คณะ/หน่ วยงาน
ผศ.ดร.วนิดำ ชำญเกียรติกอ้ ง
นำงสำวปำรดี ธนะสถิต
คณะวิศกรรมเคมี

วันที่ยนื่ คาขอ

ขั้นตอน

ปี การศึกษา

21 ก.ค.60

1.21 ก.ค.60-ยืน่ คำขอรับอนุ
สิ ทธิบตั ร
2. 7 ธ.ค.60-แก้ไขครั้งที่1
3. 30 มค 61-ยืน่ แก้ไขครั้งที่
2

2560

สรุ ปรายการจดทรัพย์ สินทางปัญญา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิทยาลัย/คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีอาหาร
คณะรังสีเทคนิค
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะวิศวกรรมเคมี
รวม

จานวนเรื่องที่ขอจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
1
2
1
6
5
7
1
7
1
31

ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรแล้ ว
4
1
1
6

ยังอยู่ในขั้นตอนดาเนินการของกรมฯ
1
2
1
6
1
6
1
6
1
25

