
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธใินทรัพย์สินทางปญัญา  
ประจ าปงีบประมาณ 2564 คร้ังที่ 2 

------------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นั้น 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 2 ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1.1 สิทธิบัตรในประเทศ   

1.1.1 ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิ เงินสนับสนุนผลงานละ 40 ,000 บาท 
จ านวน 1 ผลงาน (เอกสารแนบท้าย) 

ประเภทที่ 3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
3.1. อนุสิทธิบัตรในประเทศ  

3.1.1 ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิ เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท 
จ านวน 17 ผลงาน (เอกสารแนบท้าย) 

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจักได้ด าเนินการโอนเงินรางวัลสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 2 ผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอขอรับรางวัลต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 

  
 

 
  

(ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ  สืบนุการณ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี



- 1 - 

 

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธใินทรัพย์สินทางปญัญา 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 

 
ประเภทที่ 1 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1.1 สิทธิบัตรในประเทศ   

1.1.1 ผลงานที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสทิธิ เงินสนับสนุนผลงานละ 40,000 บาท จ านวน 1 ผลงาน  
ที่ ชื่อผลงาน ผู้รับทุน หน่วยงาน รายละเอียดสิทธิบัตร 

1 อุปกรณ์ลดความชื้นของวัสดุ
ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า 

ศาสตราจารย์ ดร. 
ผดุงศักดิ์ รตันเดโช 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เลขที่สิทธิบัตร 82984 
วันที่ออกสิทธิบัตร  
8 มิ.ย. 2564 

 
ประเภทที่ 3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
3.1. อนุสิทธิบัตรในประเทศ  

3.1.1 ผลงานที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสทิธิ เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท จ านวน 17 ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงาน ผู้รับทุน หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 

1 ชุดอุปกรณ์ช่วยจัดท่าส าหรับ
ถ่ายภาพรังสเีท้าและข้อเท้าท่า
มาตรฐานและท่าพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทยม์ารตุ  
อรุณากูร 

คณะแพทยศาสตร ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 17688 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
7 พ.ค. 2564 

2 พาหนะสามล้อไฟฟ้าแบบพับได ้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ดุลยโชติ ชลศึกษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 17182 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
15 ม.ค. 2564 

3 สูตรส่วนผสมวสัดุพรุนดูดซมึน้ า
ขึ้นทางตั้งและกรรมวิธีการผลติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผัง
เมือง 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17835 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 มิ.ย. 2564 

4 หุ่นจ าลองส าหรับการฝึกการให้
อาหารทางสายยาง 

รองศาสตราจารย์ ดร.
จิณพิชญ์ชา มะมม 

คณะพยาบาลศาสตร ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 17396 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
25 ก.พ. 2564 

5 อุปกรณ์เสรมิเบาะนอนช่วยพลิก
ตัว 

รองศาสตราจารย์ ดร.
จิณพิชญ์ชา มะมม 

คณะพยาบาลศาสตร ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 17841 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 มิ.ย. 2564 

6 อุปกรณ์ชุดบรรจุน้ าย่อยใน
กระเพาะอาหารจ าลอง 

รองศาสตราจารย์ ดร.
จิณพิชญ์ชา มะมม 

คณะพยาบาลศาสตร ์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 17326 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
11 ก.พ. 2564 

 

 

เอกสารแนบท้าย 



- 2 - 

 

3.1.1 ผลงานที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสทิธิ เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท (ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน ผู้รับทุน หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 
7 สูตรและกรรมวิธีการผลิตซอส

กล้วยหอมทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุศราภา  ลลีะวัฒน ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 14781 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
3 ม.ค. 2562 

8 หมวกกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้ตัวเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
จิรดา  สิงขรรัตน ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17687 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
7 พ.ค. 2564 

9 เครื่องค้นหูกแบบกงล้อหมุน
ทรงกระบอกแนวนอน 

อาจารย์ เสรณี ศรสีุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17686 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 
7 พ.ค. 2564 

10 กรรมวิธีเก็บเกี่ยวจลุสาหร่ายด้วย
แป้งประจุบวก 

รองศาสตราจารย์ ดร.
สุเปญญา จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17120 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
29 ธ.ค. 2563 

11 กรรมวิธีเก็บเกี่ยวสาหร่าย 
Chlorella sp. TISTR8236 ด้วย
คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็ก
และแป้งมันส าปะหลังประจุบวก 

รองศาสตราจารย์ ดร.
สุเปญญา จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17839 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 มิ.ย. 2564 

12 กุนเชียงหมูลดไขมันพร้อมบริโภค
ที่ใช้กลีเซอรีนเป็นสารลดปรมิาณ
น้ าอิสระและกรรมวิธีการผลิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภาศรี เทพรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 16453 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 ก.ค. 2563 

13 กุนเชียงหมูพร้อมบรโิภคที่ใช้ผงอัง
คักทดแทนสีสังเคราะห์และ
กรรมวิธีการผลิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภาศรี เทพรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 16454 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 ก.ค. 2563 

14 กุนเชียงหมูพร้อมบรโิภคที่ใช้เจล
เซลลูโลสเป็นสารทดแทนไขมัน
และกรรมวิธีการผลิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภาศรี เทพรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17053 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
15 ธ.ค. 2563 

15 กรรมวิธีการผลิตอาหารสตัว์ที่มี
ส่วนประกอบของฝุ่นข้าวโพดและ
ยีสต์เหลือท้ิงจากโรงงานผลติเบียร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดรุณี ศรีชนะ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 15366 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
30 ก.ค. 2562 

16 คุกกี้ข้าวสีนิลและกรรมวิธีการ
ผลิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธีรา  วัฒนกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 18022 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
13 ก.ค. 2564 

17 ขนมขบเคี้ยวรูปแบบแท่งจาก
เกล็ดข้าวโพดเสริมงาด าและกาก
มะพร้าวและกรรมวิธีการผลิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธีรา  วัฒนกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17840 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  
8 มิ.ย. 2564 

 


