
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและผลงานท่ีได้รับรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมและสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม  ปีการศึกษา 2556 
 
   ตารางแสดงรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมนักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ล าดับ วิทยาลัย/คณะ โครงการ รายชื่อนักศกึษา 
1 คณะวิทยาศาสตร์  

 -  สาขาวิชาเคมีประยุกต ์
                     

 
ผลของฟิลเลอร์ที่มีต่อพอลิยูรีเทนโฟมแบบ
ยืดหยุ่น : สมบัติทางความร้อนและสมบัติเชิงกล 

 
นางสาวณัฐสุดา  ขุ่ยลานหญ้า  
 

2 คณะวิทยาศาสตร์  
-  สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
         

 
ระบบการจัดเตรียมภาพถ่ายดิจิตอลทาง
การแพทย์เพื่อจัดเก็บเข้าสู่ระบบ PACS 

 
นายกษิดิศ  ลีละสกลุมีเกียรติ   
 

3 คณะกายภาพบ าบัด    
           
 
 

ผลของการออกก าลังกายที่ท าให้เกิดความเคย
ชินในการฟ้ืนฟูระบบเวสติบูลาร์ให้กลบัสู่
ภาวะปกติในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของเว
สติบูลาร์ด้านเดียว 
 

นางสาวปราณี  ดีสะเมาะ   
นายเตชิน  ทุมนาหาด 
นางสาวปรีดา  บูน า 
นางสาวโสภิดา  นนศรีภักดี 
นางสาวกันยารัตน์  เศษดี 

4 คณะเทคนิคการแพทย์ การผลิตและประเมินรีคอมบิแนนท์แอนติเจน 
OmpA          Burkholderia pseudomallei  
ส าหรับการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์  
โดยวิธี indirect ELISA                  

นางสาวสุกฤตา  ฤกษถ์นอม   
นายศุภณัฏฐ์  อนุวัตรวิมล 
นายกิตติพิชญ์  ตาตะเกษม 
นายนครินทร์  ยงยืน 
นางสาวทิพวรรณ  มาดหมาย 

5 คณะเภสัชศาสตร์   
 

การต้ังต ารับพหุอิมัลชันชนิดน้ าในน้ ามันใน
น้ าเพื่อรักษาความคงตัวของสารส าคัญแอนโธ
ไซยานินในสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 

นางสาวบงกช  แสนรุ่งวรกิจ   
นางสาวทัศนันท์  จิรูบูรณ์ธนันดร 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์  ขุมเพ็ชร 

6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
          

 
ผลของสารคงตัวที่มีต่อไอศกรีมนมแพะ 

 
นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะอาลี   
นางสาววนิดา  พลอยดี 

7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จงจินตนาสถาน  นายณัฐพล  ปัญจสกลุวงศ ์
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
          

 
การใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 ในรถยนต์
กระบะดีเซลทีใ่ชง้านเกิน 200,000 กิโลเมตร 

 
นายธีระศักดิ์  ฤาชาเกียรติกุล   
นายบัสซาม ซามะ 
นายชัชวาล  ศรีด ี

9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
การศึกษาระบบควบคุมพ้ืนฐานส าหรับ
ควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ด้วย AICV  

 
นายราเชน  ทองวุฒิศักดิ ์  
นายเดชกมล  ศิริวรุณรักษ์ 
นายกฤษดา  คงเชื้อ  

10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี          

 
การผลิตไบโอดีเซลจากไขปาล์มด้วย
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้
ตัวท าละลายร่วมและตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  

 
นางสาวธรรณ์ธนัช  ศรีสุวรรณ์    
นางสาวอัจจิมา  เศรษฐเชื้อ 
  

 



ล าดับ วิทยาลัย/คณะ โครงการ รายชื่อนักศกึษา 
11 คณะนิเทศศาสตร์ 

-  สาขาวิชาวารสารศาสตร์  
           

 
การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือกและ
จริยธรรมการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรมของสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ผ่านทางคลิปวิดีโอ 

 
นางสาวอลิษา  มณีภาชน์   

12 คณะนิเทศศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 

 
กระบวนการท าข่าวออนไลน์ของ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

 
นางสาวเบญจพร  ถูระวรรณ์  

13 คณะนิเทศศาสตร์ 
-  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรม
เยี่ยมชมขององค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

 
นางสาวณญาดา  จันทโชต ิ 

14 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 
Sally  the urban area transportation system 

 
นายสุจินดา  ทับทิม   
นายศิวัช  ประพฤทธิทวีชัย 
นายสร้างสรรค์  ทองสุพรรณ 

15 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 
 

 
โครงการออกแบบเสื้อผ้าสุภาพสตรีโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากการชมวัดพระแก้วมรกต 

 
นายภราดร  เกตุรัตน์   

16 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย 

 
นักกีฬา 

 
นายทศวัชร์  ปิยพงศ์ผาติ   

17 วิทยาลัยดนตรี 
-  สาขาวิชาการผลิตดนตรี         

 
การดูแลลการผลิตเพลง และ Music Video ใน
หัวข้อเพลงเพื่อสังคม  

 
นายเสฎฐวุฒิ  ชูชาติพงษ์   

18 คณะดิจิทัลอาร์ต 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
          

 
โครงการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการ
รณรงค์การปั่นจักรยานเรื่อง  Cycle Want  You 
 

 
นายศรัณญู  โตเลี้ยง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางแสดงรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมนักศึกษาปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
ล าดับ คณะ/วิทยาลัย โครงการ รายชื่อนักศกึษา 

ชนะเลิศ  (12,000) 
1  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
โปรแกรมตรวจจับใบหน้าและดวงตาเพื่อ
ใช้ควบคุมต าแหน่งบนจอแสดงผล 

 
นายชินวัฒน์  กองสุวรรณ 

2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
เตาเผาชีวมวลโดยใช้ข้อไผ่เป็นเชื้อเพลิง 

 
นายกฤษฎา  ณรงค์ทอง   
นางสาวกรัณฑรัตน์  โสตถิกุลนันท ์

3 คณะนิเทศศาสตร์ 
-  สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
 

 
ภาพยนตร์บันเทิง เรื่อง We Try, We 
Tried 

 
นางสาวปรีชญา  สุขเกษม   
นายฐานากร  พงศ์สุวากร 
นายอิทธิศักดิ์  ตรีสง่า 
นายชาครีย์  ศรีแสงจันทร ์
นายสิทธิรัฐ  พงสินพรรักษ์ 

4 คณะดิจิทัลอาร์ต 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
 

  
โครงการออกแบบแอนิเมชันสองมิติ  
เรื่อง  ห้องสืบสวน 

 
นายรพี  ชุกลิ่นหอม   

5 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 
 

 
โครงการศึกษาการออกแบบเครื่องแต่ง
กายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
เรื่อง Native American “Pow Wow” 

 
นางสาวอภิสรา  พงษ์ชมพร  

 
ล าดับ คณะ/วิทยาลัย โครงการ รายชื่อนักศกึษา 

รองชนะเลศิ  (9,000) 
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
การพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถของ
ราสพ์เบอร์รีพายเพ่ือพัฒนาระบบบ้าน
อัจฉริยะ 

 
นายอัศนี  เปลี่ยนพันธ์   

2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

 
 ออกแบบและจัดสร้างชุดเครื่องมือ
ทดลองฟลูอิดไดเซชันของเหลว 

 
นายณัฐวุฒิ  แดงอนันต์   
นางสาวพัชรทริยา  พาหลง 

3 คณะนิเทศศาสตร์ 
-  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ 
   วิทยุโทรทัศน์ 

 
มิวสิควิดีโอเพลง STOLEN 

 
นายเกษมสรร  โชติวรรณพร  

4 คณะดิจิทัลอาร์ต 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
           

  
โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 
มิต ิเรื่อง จุก๊กรู ้
 

 
 นางสาวชยานันท์  พรรคพล   
  



5 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์           

 
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขายส าหรับ บ.สินชัยเพรส 
(2001) จ ากัด 

 
นายกฤษฎานันท์  สินชัยสิทธิพร   

 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย โครงการ รายชื่อนักศกึษา 

รองชนะเลศิ  (6,000) 
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
ถังขยะอัจฉริยะ 

 
นางสาวณัชชา  วิจิตร   
นายณัฐพร  เกลียวแก้ว 

2 คณะนิเทศศาสตร์ 
-  สาขาวิชามัลติมีเดีย 
 

 
การออกแบบและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มโนราห์ 

 
นางสาวเสาวรธ  เกื้อกูล   

3 คณะดิจิทัลอาร์ต 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
           

  
โครงการออกแบบคอนเซปต์อาร์ต 
เพื่ออนิเมชั่น เรื่อง Zombie Diaries : Edge 
of hope 

 
นายคงไคย  ตันอนุชิตติกุล  

4 คณะศิลปะและการออกแบบ 
-  สาขาวิชาออกแบบภายใน 
 

 
โครงการพัฒนาการเข้าไม้  ของเล่นไม้
เพื่อสร้างพ้ืนที่ 

 
นายกิตติพงษ์  เรืองกิตติ์ธาริน   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


