
ล ำดับ ช่ือเร่ือง ระดับควำมพร้อมใช้
เทคโนโลยี

ช่ือเจ้ำของผลงำน สังกัด/คณะ เลขท่ีสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร

สรุปเทคโนโลยี รูปภำพประกอบ

1 นวัตกรรมการตรวจวัดสารออกฤทธ์ิทางยาในฟ้า
ทะลายโจรแบบรวดเร็ว

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์   
ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการตรวจวัดสารออกฤทธ์ิทางยาในฟ้าทะลายโจรแบบ
รวดเร็ว เป็นการพัฒนาวิธีการตรวจวัดท่ีรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 5 
นาทีต่อตัวอย่าง และอุปกรณ์การตรวจวัด ท่ีมีขนาดเล็ก ราคาถูก 
ใช้งานง่าย และ สะดวกต่อการใช้งานในแปลงปลูก พร้อมท้ัง
แสดงผลการตรวจวัดด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ท าให้ทราบ

https://drive.google.com/file/d/1

Doy4QePMec2228tvDZvpdNngI

zqJtLhl/view?usp=sharing

2 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ าท้ิงโดยเอนไซม์
ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ระดับต้นแบบ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาว เสาวคนธ์ สุวรรณโณ

วิทยาศาสตร์ 1603000701 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ าท้ิงโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มโดย
ใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่
ซับซ้อน ซ่ึงมีข้ันตอนหลักสามข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนท่ีหน่ึงคือ การ
เตรียมน้ าท้ิง ข้ันตอนท่ีสองคือ การสกัดน้ ามันจากน้ าท้ิงโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์ม ข้ันตอนท่ีสามคือ การผลิตไบโอดีเซล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการบ าบัดน้ าท้ิงโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม และยังใช้เอนไซม์ทดแทนการเร่ง

https://drive.google.com/file/d/1n

zPhmJtbnLq9FfwY0SkB-

MMDSnQc_jtR/view?usp=shari

ng

3   รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบ
2SQ(5W1H)3RM

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค          
อ.พนัชกร พิทธิยกุล    
ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขันติยะมาน

คณะศึกษาศาสตร์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และจริยธรรม ด้านวินัยด้านจิตอาสา 
เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนโดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9) น้ี
มีความเช่ือว่าการจัดการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคนท่ีมี
คุณภาพสู่สังคม กระบวนการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเป็น
กระบวนการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานคุณภาพ มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม น่ันคือผู้เรียนสามารถอ่าน

https://drive.google.com/file/d/1e

kQJyFoxP1GygxtGbmQHdkTg5

8_ta-Oe/view?usp=sharing

4 นวัตกรรมหม้อไอน้ าประสิทธิภาพสูงส าหรับ
ส าหรับน่ึงก้อนเช้ือเห็ดของวิสาหกิจชุมชน

ระดับต้นแบบ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน  อ.ดร.
ธนวัฒน์ ศรีรักษา   อ.ดร.นเรศ
 ฉิมเรศ อ.ดร.รวมพร นิคม  
อ.ชัยวัฒน์ จุมพลกุล นางสาว
อมาวสี รักเรือง

วิศวกรรมศาสตร์ ระบบการย่อยสลายร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งและการย่อย
สลายร่วมไร้อากาศสองข้ันตอนสถานะของเหลวมีศักยภาพการผลิต
ไปในระดับอุตสาหกรรมเน่ืองจากให้ผลผลิตแก๊สเช้ือเพลิงชีวภาพท่ี
คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และระบบต้นแบบมีความเสถียรในการด้า
เนินงานระยะยาว โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในระบบการย่อย

https://drive.google.com/file/d/1

Hw6mzXW2Ckjc-

WYhm38VZK7BZrSxIQYO/view

?usp=sharing

5 ความย่ังยืนในพ้ืนท่ีไกลปืนเท่ียง ระดับต้นแบบ รศ.ดร.พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมน้ีเป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัย 2 เร่ือง คือ เร่ือง 
“ถอดบทเรียนการสร้างความม่ันคงทางอาหารกรณีการเปล่ียนนา
ร้างเป็นนาข้าวของกลุ่มเยาวชนบ้านละหาร อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส” ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) และ เร่ือง “การสังเคราะห์รูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานการท านาจังหวัด

https://drive.google.com/file/d/16

WA69GH4xp6efiokHgIqopFTtZ

8MnjEv/view?usp=sharing

6 โครงการอนุรักษ์ - สร้างสรรค์สุสานต้นตระกูล ณ
 สงขลา

ระดับต้นแบบ อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลผลิตทางศิลปกรรม มีท้ังคุณค่าและมูลค่าในตัวมันเอง ก่อให้เกิด
รายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม แต่รายได้ทางอ้อมส่วนใหญ่ไม่เห็น
ผลทันตา ซ่ึงมักถูกมองว่า “ไม่มีรายได้” จึงขาดการส่งเสริม
สนับสนุน ท้ัง ๆ ท่ีบางโครงการอาจสร้างมูลค่ามากกว่ารายได้
ทางตรงศิลปกรรมศาสตร์เป็นงานนวัตกรรมโดยตัวมันเองอยู่แล้ว 
และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมสังคมได้ไม่ยาก เพียงแต่ผู้

https://drive.google.com/file/d/1a

kckxhC64QIrWenXoV7xWBEvd

ClRjFkp/view?usp=sharing

7 การเล้ียงแพะหวะ” นวัตกรรมชุมชนในระบบ
บริหารจัดการกลุ่มแบบธนาคาร

ระดับต้นแบบ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
สุรศักด์ิ คชภักดี
ปริศนา วงค์ล้อม
สุภาพร สมรูป
เอกราช สุวรรณรัตน์
 วิจิตรา  อมรวิริยะชัย 
จารุวรรณ  ชูสงค์

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

ระบบบริหารจัดการกลุ่มการเล้ียงแพะเน้ือแบบล้ียงหวะ ได้ใช้
ระบบการบริหารแบบธนาคารเข้ามาเป็น “เคร่ืองมือนวัตกรรม” 
ในการพัฒนาการศึกษาของคนท่ีด้อยโอกาสผ่านกลุ่มอาชีพ โดย
เคร่ืองมือน้ีเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น 
ศาสตร์ทางเกษตร ศาสตร์ทางกฎหมาย ศาสตร์ทางสังคมและ
มนุษย์ ศาสตร์ทางการเงินและการบัญชี ใช้ในการออกแบบ
รูปแบบการศึกษาผ่านอาชีพ ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/1p

KACXFRq0EFoapflEyqcaflaB7

B4XZud/view?usp=sharing

8 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเสีย
แบบคู่ขนานย่อยสลายไร้อากาศแบบเหลวและ
แบบแห้งและกรรมวิธีการผลิต

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.สมพงส์ โอทอง 
ดร.วรรธนศักด์ิ  สุขสง

วิทยาศาสตร์ 1803002295 ระบบการย่อยสลายร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งและการย่อย
สลายร่วมไร้อากาศสองข้ันตอนสถานะของเหลวมีศักยภาพการผลิต
ไปในระดับอุตสาหกรรมเน่ืองจากให้ผลผลิตแก๊สเช้ือเพลิงชีวภาพท่ี
คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และระบบต้นแบบมีความเสถียรในการด้า
เนินงานระยะยาว โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในระบบการย่อย
สลายร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งสามาถใช้เป็นเคร่ืองมือส้าหรับ

https://drive.google.com/file/d/1d

7yR_zk6rk2yywh6fl99z3KIlsIs4

ZhS/view?usp=sharing

9 ระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพ บ าบัดน้ าเสีย ประหยัด
พลังงาน ปลอดสารเคมี ชีวเคมีไฟฟ้า

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ

น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองถ่ายทอดความรู้
เร่ืองเทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์ท่ีน ามาประยุกต์ใช้และ
พัฒนาในส่ิงประดิษฐ์ระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพประสิทธิภาพสูง-ใช้
พลังงานต่ า เพ่ือบ าบัดของเสียและกล่ินรบกวนในน้ าเสียจาก
กระบวนการแปรรูปยางพารา  น าผลความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
บ าบัดของเสียและกล่ินรบกวนในน้ าเสียจากกระบวนการแปรรูป

https://drive.google.com/file/d/1u

Co3JFjlmj_RBMVu1LCt77lXUK

RXrSYC/view?usp=sharing

10 นวัตกรรมหลังการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมส าหรับส้ม
โอทับทิมสยามท่ีปลูกในเชิงพาณิชย์

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
Prof.Dr. Masaya Kato       
นางสาวนพรัตน์ ทัดมาลา

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

องค์ความรู้และนวัตกรรมน้ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิต บริษัทภาคเอกชนได้แก่ บริษัทป้าแดง -ลุงแอ๊ด จ ากัด และ 
บริษัท Golden Dragon farm ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง เพ่ือ
ยกระดับส้มโอทับทิมสยามให้เป็นผลไม้เชิงฟังก์ช่ันพรีเม่ียมมี
คุณภาพสูง มีสารไลโคปีนสูงซ่ึงเป็นสารส าคัญในส้มโอทับทิมสยาม 
เพ่ือช่วยในการการต้านอนุมูลอิสระ และนวัตกรรมน้ียังสามารถ
ช่วยลดต้นทุนการให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืช และยังสามารถวาง

https://drive.google.com/file/d/1d

1ovzL1UhhPlvbnthiwhm_Qm2f

HNnDcD/view?usp=sharing

จ ำนวนนวัตกรรมเด่น 2020 (เสนอผ่ำนหนังสือออนไลน์)
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