
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2562 
 
ตารางที่ 1 การยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจ าปี พ.ศ. 2562 (เรียงตามวัน/เดือน/วันทีย่ื่นขอ) 
ล าดับ ลักษณะค าขอ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด เลขที่ค าขอ วันที่ขอ 

1 อนุสิทธิบัตร เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ อนุพงษ์ รัฐิรมย์  
ศันศนีย์ ศรีจันทร์  
กรวิช แก้วดี 

วิทยาศาสตร์ 1903000070 14-ม.ค.-62 

2 อนุสิทธิบัตร ลูกหินขัดข้าวที่ใช้เกลือไทยเป็นส่วนผสมของวัสดุ
ประสานในกระบวนการขึ้นรูป 

ธิติกานต์ บุญแข็ง วิศวกรรมศาสตร์ 1903000072 14-ม.ค.-62 

3 อนุสิทธิบัตร เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม ทวีศักดิ์ วิยะชัย และ อุทัย คูณสมบัติ เกษตรศาสตร์ 1903000768 28-มี.ค.-62 
4 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตฟองน้ ายางพาราอัด ชัยวุฒิ วัดจัง และอาณุวรรณ 

กาลจักร 
วิทยาศาสตร์ 1903000769 28-มี.ค.-62 

5 สิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ลิโพโซมและนิโอโซม
รูปแบบใหม่กักเก็บน้ ามันร าข้าวอินทรีย์ 

สุรีวัลย์ ดวงจิตต ์ เภสัชศาสตร์ 1901002655 30-เม.ย.-62 

6 อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ฉีดยาที่ไม่ใช้เข็มแบบฉีดต่อเนื่อง อนิรุตต์ มัทธุจักร์  
กิตติพงษ์ ศรีพนากุล 

วิศวกรรมศาสตร์ 1903001045 30-เม.ย.-62 

7 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีในการได้มาของข้อมูลการก้าวเดินของ
มนุษย์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว 

ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ 1903001046 30-เม.ย.-62 

8 อนุสิทธิบัตร โมดูลเครื่องฟังตรวจอิเล็กทรอนิกส์แบบสเตอริโอ ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ 1903001609 20-มิ.ย.-62 
9 อนุสิทธิบัตร เครื่องตรวจวัดการท างานของหัวใจโดยใช้คลื่นไฟฟ้า

หัวใจ 
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ 1903001610 20-มิ.ย.-62 

10 ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สาวิตรี สิงหาด พยาบาลศาสตร์   4-ก.ค.-62 

11 อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตกวยจั๊บเสริมมันเทศกึ่ง
ส าเร็จรูป 

จิตรา สิงห์ทอง 
ชุติมา ทองแก้ว 

เกษตรศาสตร์ 1903002427 20-ก.ย.-62 



ล าดับ ลักษณะค าขอ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด เลขที่ค าขอ วันที่ขอ 
12 อนุสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตบัวลอยเสริมมันเทศก่ึง

ส าเร็จรูป 
จิตรา สิงห์ทอง 
ชุติมา ทองแก้ว 

เกษตรศาสตร์ 1903002428 20-ก.ย.-62 

13 อนุสิทธิบัตร สื่อการเรียนรู้ หุ่นจ าลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้ง
เชิงกราน เพ่ือป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ใน
ผู้สูงอายุ 

สุฬดี กิตติวรเวช 
สาวิตรี สิงหาด 
อธิพงศ์ สุริยา  
ปิยวัฒน์ โคตรพรม 

พยาบาลศาสตร์ 1903002553 1-ต.ค.-62 

14 อนุสิทธิบัตร เครื่องผสมกรดฟอร์มิก(Formic Acid)และจ่ายกรด
ลงขวดแบบอัตโนมัติ โดยสามารถสั่งการผ่านมือถือ 

อนุพงษ์ รัฐิรมย์  
ศันศนีย์ ศรีจันทร์  
กรวิช แก้วดี 

วิทยาศาสตร์ 1903003331 27-ธ.ค.-62 

15 อนุสิทธิบัตร ข้าวเม่าอัดเม็ดและกรรมวิธีการผลิต วิริยา อ่อนสอาด  
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 

เกษตรศาสตร์ 1903003332 27-ธ.ค.-62 

16 อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดระยะก้าวบนลู่เดินระบบสายพาน สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ  
นฤเบศร์ ธูปแช่ม  
ปรัชญา เวชสาร 

วิศวกรรมศาสตร์ 1903003333 27-ธ.ค.-62 

17 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเย็บและชุดเครื่องนอนหมอนกล่อง ชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ วิทยาศาสตร์ 1903002847 1-พ.ย.-62 
18 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการเย็บและหมอนสามเหลี่ยมสามแบ ชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ วิทยาศาสตร์ 1903002848 1-พ.ย.-62 
19 อนุสิทธิบัตร ระบบแบ่งปันภาพจากล้องหน้ารถยนต์ผ่านการ

สื่อสารทางไกล 
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมศาสตร์ 1903002849 1-พ.ย.-62 

20 อนุสิทธิบัตร ระบบอิมัลชันไขมันจากพืชส าหรับผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แมลงและกรรมวิธีการผลิต 

วิริยา อ่อนสอาด  
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด  
สุกัญญา คลังสินศิริกุล 

เกษตรศาสตร์ 1903003070 26-พ.ย.-62 

21 อนุสิทธิบัตร ข้าวและแป้งข้าวที่ย่อยได้อย่างช้าและกรรมวิธีการ
ผลิต 

วิริยา อ่อนสอาด  
เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด  
วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์  
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ 

เกษตรศาสตร์ 1903003232 17-ธ.ค.-62 



 
 
 
ตารางที่ 2 การได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจ าปี พ.ศ. 2562 (เรียงตามวัน/เดือน/วันที่ออกให้) 
ล าดับ ลักษณะค าขอ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด วันทีอ่อกให้ 
10 ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สาวิตรี สิงหาด พยาบาลศาสตร์ 4-ก.ค.-62 

 


