
การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2554 

ล าดับ ผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด สถานะ รูปภาพ 
1 เรดมูนอีสาน 

 
ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:พริก 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น + สวทช. : สกว. 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : คณะ
เกษตรศาสตร์ : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   นส.ธัญญารตัน์ ตาอินต๊ะ 
เลขท่ีค าขอ:  066/2559 
วันยื่นค าขอ:  21 กรกฎาคม 2559 
เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่: 0582/2562 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: 6 สิงหาคม 2574 
 

เลขที่จดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ 

 

2 เทียนเหลืองขอนแกน่ ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  6/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 6/2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 



 

3 เทียนขาวขอนแก่น ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ: 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  5/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 5-2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 

4 สลับสขีอนแก่น 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  4/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 4/2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 



5 เทียนลาย 52 ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ: 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  3/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 3/2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 

6 หวานดอกคูน 52 ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  2/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 2/2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 

7 หวานสลับสี 52 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 



ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  1/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 1/2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

8 ส าลีอีสาน 
 
 

ชนิดพันธ์/สายพันธ์ุ:ข้าวโพด 
เจ้าของสิทธิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ปรับปรุงพันธุ์:   รศ.กมล เลิศรตัน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ผู้ร่วมปรับปรุงพันธุ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  7/2554 
วันยื่นค าขอ:  5 กันยายน 2554 
เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์พืช: 7-2554 
วันท่ีจดทะเบียน: 7 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
 

เลขที่ขึน้ทะเบียนพันธุ์
พืช 

 

9 เคร่ืองเผาขุยเส้นไหมอีร่ี 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.ศิวิลยั สิรมิังครารัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นายศภุชัย กมลทิพย์ , รศ.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
รัตน์ , นส.เดือนเพ็ญ วงศ์สอน 
เลขท่ีค าขอ:  1003001350 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด10 ตุลาคม 
2557 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 

 



วันยื่นค าขอ:  16 ธันวาคม 2553 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6608 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: 15 ธันวาคม 2559 
 

: 16 ธันวาคม 2559 : 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 30 กันยายน 2561 : 

10 กรรมวิธีการใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ฮา
เซียนั่ม (Trichoderma harzianum) ไอ
โซเลต T9 เพ่ือกระตุ้นความต้านทานโรค
ใบจุดแบคทีเรียในต้นมะเขือเทศ 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริริัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
- 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นส.ปุญญศิา ชารีรักษ์ , นางวรรณดี บัญญัติ
รัชต์ 
เลขท่ีค าขอ:  0803000959 
วันยื่นค าขอ:  22 กรกฎาคม 2551 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6638 
วันท่ีจดทะเบียน: 22 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: 21 กรกฎาคม 2557 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด19 มิถุนายน 
2555 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 2 มิถุนายน 2557 : 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 27 เมษายน 2559 : 

 

11 เคร่ืองสาวไหมอีร่ีแบบประหยัด เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : สกว. : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์
ไหมไทย (1991) 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.ศิวิลยั สิรมิังครารัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  0803000777 
วันรับค าขอ:  30 พฤษภาคม 2551 
วันยื่นค าขอ:  30 พฤษภาคม 2551 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6408 
วันท่ีจดทะเบียน: 19 กรกฎาคม 2554 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด4 ตุลาคม 2555 
โอนให้ ม.ขอนแก่น 27 
พค. 52, หจก.ทิพย์ไหม
ไทย โอนให้ ม.ขอนแก่น 
+ สกว. (29/6/2555), 
เอกสารเพิ่มเตมิการโอน 
(30/7/2555), 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ

 



หมดอายุวันที่: 29 พฤษภาคม 2557 
 

อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 10 เมษายน 2557 : 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 10 มีนาคม 2559 : 

12 เคร่ืองสาวเส้นไหมอีร่ีเชิงปริมาณ 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : สกว. : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์
ไหมไทย (1991) 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.ศิวิลยั สิรมิังครารัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  0803000776 
วันรับค าขอ:  30 พฤษภาคม 2551 
วันยื่นค าขอ:  30 พฤษภาคม 2551 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6698 
วันท่ีจดทะเบียน: 20 ตุลาคม 2554 
หมดอายุวันที่: 29 พฤษภาคม 2557 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด4 ตุลาคม 2555 
โอนให้ ม.ขอนแก่น 27 
พค. 52, หจก.ทิพย์ไหม
ไทย โอนให้ ม.ขอนแก่น 
+ สกว. (29/6/2555), 
เอกสารเพิ่มเตมิการโอน 
(30/7/2555), 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 10 เมษายน 2557 : 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 10 มีนาคม 2559 : 

 

13 ถุงพลาสติกสุญญากาศ (Vacuum 
plastic bag) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   ศ.เมธา วรรณพัฒน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เขตร้อน 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   - 
เลขท่ีค าขอ:  0803000500 
วันรับค าขอ:  26 มีนาคม 2551 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด21 กุมภาพันธ์ 
2555 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 30 มกราคม 2557 : 

 



วันยื่นค าขอ:  26 มีนาคม 2551 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 5936 
วันท่ีจดทะเบียน: 18 มกราคม 2554 
หมดอายุวันที่: 25 มีนาคม 2557 
 

ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
2 : 14 มกราคม 2559 : 

14 สารผสมออกฤทธิ์ทางชีวภาพออริซิน เอ 
(aurisin A) ส าหรับก าจัดไส้เดือนฝอยราก
ปม 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริริัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
- 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ผศ.อนันต์ หิรญัสาลี , นส.รัศมี เหลืกพรม , 
รศ.สมเดช กนกเมธากลุ , นส.สุรียพ์ร บัวอาจ 
เลขท่ีค าขอ:  1101002381 
วันรับค าขอ:  - 
วันยื่นค าขอ:  16 กันยายน 2554 
เลขที่สิทธิบัตร (การประดิษฐ)์: - 
วันท่ีจดทะเบียน: 30 กันยายน 2554 
หมดอายุวันที่: - 
  
ใบจดทะเบียน:  - 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ประกาศโฆษณา : 30 
กันยายน 2557 
ตรวจสอบความใหม่ :28 
เมษายน 2558 
แก้ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2556 : 

 

15 กรรมวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
แอสเปอเรลั่ม (Trichoderma 
asperellum) ไอโซเลต T13 กระตุ้น
ความต้านทานโรคใบจุดเป้ากระสุนที่เกิด
จากเชื้อราคอไรนีสปอร่า คาสสิโคล่า 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริริัตน์ : คณะเกษตรศาสตร์ : 
- 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   นส.สุวิตา แสไพศาล , รศ.พิศาล ศิริธร 
เลขท่ีค าขอ:  0903000838 
วันรับค าขอ:  20 กรกฎาคม 2552 

ช าระค่าธรรมเนยีม
ทั้งหมด16 พฤษภาคม 
2556 
ช าระค่าธรรมเนยีมต่อ
อายุอนุสิทธิบัตรครั้งท่ี 1 
: 28 เมษายน 2558 : 

 



(Corynespora cassiicola) ในต้นมะเขือ
เทศ 
 

วันยื่นค าขอ:  20 กรกฎาคม 2552 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6692 
วันท่ีจดทะเบียน: 13 ตุลาคม 2554 
หมดอายุวันที่: 19 กรกฎาคม 2558 
  
 

16 สารเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น+สวทช. : 
ผู้ประดิษฐ์:   รศ.บุญมี ศิริ : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้ร่วมประดิษฐ์:   ผศ.ผดุงขวัญ จิตโรภาส 
เลขท่ีค าขอ:  0803001096 
วันรับค าขอ:  5 มิถุนายน 2551 
วันยื่นค าขอ:  5 มิถุนายน 2551 
เลขที่อนสุิทธิบัตร: 6373 
วันท่ีจดทะเบียน: 14 กรกฎาคม 2554 
หมดอายุวันที่: 4 กันยายน 2557 
 

สวทช.ยื่นค าขอ  

17 การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือประเมิน
ระดับความอุดมสมบูรณ์ (Soil Analysis 
Interpretation for Evaluating the 
Level of Fertility) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   นส.พัชรี ธีรจินดาขจร : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   
เลขท่ีค าขอ:  267836 
วันรับค าขอ:  28 ธันวาคม 2554 
วันยื่นค าขอ:  13 กันยายน 2554 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว.27570 
วันท่ีจดทะเบียน: 20 ธันวาคม 2554 
หมดอายุวันที่: - 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  



ลักษณะงาน: หนังสือ 
 

18 คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี 
(Handbook of Soil Chemical 
Analysis) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   นส.พัชรี ธีรจินดาขจร : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   
เลขท่ีค าขอ:  267837 
วันรับค าขอ:  28 ธันวาคม 2554 
วันยื่นค าขอ:  13 กันยายน 2554 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว.27571 
วันท่ีจดทะเบียน: 20 ธันวาคม 2554 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: หนังสือ 
 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  

19 การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย
เพ่ือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
(Calculation of Solution 
Concentration for Analytical 
Chemical) 
 

เจ้าของสิทธ์ิ:  ม.ขอนแก่น : 
ผู้สร้างสรรค์:   นส.พัชรี ธีรจินดาขจร : คณะเกษตรศาสตร์ : - 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม:   
เลขท่ีค าขอ:  267838 
วันรับค าขอ:  28 ธันวาคม 2554 
วันยื่นค าขอ:  13 กันยายน 2554 
เลขที่ลขิสิทธิ์ (วรรณกรรม): ว.27572 
วันท่ีจดทะเบียน: 20 ธันวาคม 2554 
หมดอายุวันที่: - 
ลักษณะงาน: หนังสือ 
 

เลขที่ลขิสิทธิ ์  

 


