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ABSTRACT 

 

 Bacopa monniera (Brahmi) is an Ayurvedic medicinal plant. It was 

traditionally used as neurotonic drug for enhancing memory and used as cardiotonic 

drug.  Little is known about the cardiovascular actions of Brahmi.  Thus, this study 

aimed to examine its effects on blood pressure, heart rate, vascular effects and 

potential mechanism of action in rats.  In anaesthetized normotensive rats, intravenous 

injection of Brahmi (20-60 mg/kg) decreased systolic and diastolic blood pressure 

without affecting heart rate, which suggests that the hypotension was due to peripheral 

vasodilation.  Study of vascular responses to Brahmi in rat isolated aorta and tail 

arteries showed vasocontractile effects in resting tone, but when precontracted by 

phenylephrine, Brahmi greatly induced a concentration-dependent relaxation.                     

The relaxation could act through both endothelium and smooth muscle cells.                  

Further investigation on mechanisms of vasorelaxation indicated that relaxation 

involved nitric oxide as well as inhibition of voltage gated (L-type) Ca2+channels and 

Ca2+ store release.  Futhermore, in single dissociated smooth muscle cells from tail 

artery confirmed that Brahmi and nicardipine can reduce barium currents influx 

through voltage gated (L-type) Ca2+channels. 
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ABSTRACT 

 

We are here reporting the surface modification of magnetite nanoparticle 

(MNP) with amphiphilic copolymer of polydimethylsiloxane (PDMS) and poly 

(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMA) to obtain the polymeric bilayer 

surfactant of PDMS inner shell and PEGMA periphery. PDMS was first prepared via 

acid-catalyzed ring-opening copolymerization of octamethylcyclo-tetrasiloxane (D4) 

and tetramethylcyclotetrasiloxane (D4H) using dihydroxypropyl tetramethyl disiloxane 

as an end capping agent and to control its molecular weight. Copolymerization of D4 

and D4H was performed to gain the polysiloxane containing Si-H bonds for further 

functionalization and then coupling on MNP surface. The molecular weight of PDMS, 

estimated from 1H NMR spectrum, was approximately 2,254 g/mol (m=19, n=14). 

Immobilization of the PDMS on the MNP surface was carried out through                       

the hydrosillylation between Si-H-containing PDMS and allyl-grafted MNP.                     

The PDMS-grafted MNP then served as a reactive macroinitiator for ATRP of 

PEGMA. The ATRP reaction was performed at room temperature in toluene using 

CuBr/Me6Tren catalytic complex. Kinetics studies via proton-nuclear magnetic 

resonance spectrometer (1H NMR) indicated the constant consumption of PEGMA 

during first 6 h of the ATRP reaction. Transmission electron microscopy (TEM) 
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showed the average particle size about 7 nm in diameter. Fourier transform                    

infrared spectrophotometry (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and vibrating 

sample magnetometry (VSM) indicated the increase of the copolymer in the complex 

when the ATRP reaction was prolonged. In addition, hydrodynamic size of                     

the copolymer-coated MNP was significantly decreased when ATRP reaction was 

extended indicating the promotion of the particle dispersibility in water due to                    

the better coating of hydrophilic PEGMA. VSM exhibited that the particles possessed 

superparamagnetic behavior at room temperature. TGA revealed the there was about 

26% Fe3O4 core after 24 h of ATRP, signifying that there was high percentage of the 

polymer in the complexes. 
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การวิเคราะห์ตัวแปรจําแนกผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านและไม่ผ่าน 

การเลื่อนวิทยฐานะของครู สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา พิษณุโลก 
 

ผู้วิจัย   : นางสาวน้ําอ้อย วันตา 
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ชื่อเรื่อง   การวิเคราะห์ตัวแปรจําแนกผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่าน 
   และไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  พิษณุโลก 

ผู้วิจัย   นํ้าอ้อย  วันตา 
ประธานท่ีปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน 
กรรมการท่ีปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจนัทร์  พานิชย์ผลินไชย 
ประเภทสารนพินธ ์ วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา,  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคญั   ผลงานทางวิชาการ  วิทยฐานะของครู  
 

บทคัดย่อ 
      
  วิทยานิพนธ์ในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรจําแนกผลการประเมินผลงาน           
ทางวิชาการที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูที่ส่งผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก ของผู้ที่ย่ืนขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2550 จํานวน 
250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวัดตัวแปรจําแนก จํานวน 11 ตัว
แปร ประกอบด้วยแบบสอบถามตรวจสอบรายการ, เติมข้อความ, แบบมาตราส่วนประมาณค่า                 
5 ระดับ และแบบทดสอบแบบถูกผิด มีค่าความเช่ือมั่นรายตัวแปร ดังน้ี ภาระงาน เท่ากับ 0.93, 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เท่ากับ 0.89, เจตคติต่อการทําวิจัย เท่ากับ 0.85, ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย เท่ากับ 
0.83, การสนับสนุนของผู้บริหาร เท่ากับ 0.87, ความร่วมมือจากเพ่ือนครูในการทําวิจัย เท่ากับ 0.81, 
แหล่งค้นคว้าในการทําวิจัย เท่ากับ 0.81 และที่ปรึกษาในการทําวิจัย เท่ากับ 0.82 ซึ่งทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยคํานวณร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product  Moment Correlation Coefficient) การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square test)    
และวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) 
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 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกผลการประเมินผลงานทางวิชาการ             
ที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก                  
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติที่มีต่อการทําวิจัย (Χ6) และเวลา
สําหรับการทําวิจัย (Χ3) ซึ่งนํามาเขียนเป็นสมการจําแนกประเภท ได้คือ  
 สมการในรูปคะแนนดิบ ได้แก่  Υ′= -4.860+1.504Χ6-0.404Χ3 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่  Ζ′Υ= 0.789Χ6-0.638Χ3 
 โดยสมการจําแนกผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก สามารถพยากรณ์จําแนกประเภทได้ร้อยละ 67.0 
และร้อยละ 65.4 ตามลําดับ และสามารถพยากรณ์จําแนกในภาพรวมได้ร้อยละ 66.0 
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กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาพฒันาสังคม  

 
เรื่อง 

ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปล่ียนผ่านของผู้สูงอายุ 
ท่ีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ 

 
 

ผู้วิจัย   : นางสุปราณ ี บุญวัง 
 
ประธานท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล 
กรรมการท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย ์ดร.พฒิุพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  
กรรมการท่ีปรึกษา : ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพนัธ์ 
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ชื่อเรื่อง   ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุ 
ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ 

ผู้วิจัย   สุปราณี บุญวัง 
ประธานท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 
กรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ 

ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 
ประเภทสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สาขาวิชาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคัญ  ภูมิหลัง พฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์             
และเพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์                  
โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาแบบย้อนหลัง ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สมาชิก              
ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ ได้แก่ สามี ภรรยา พ่ี น้อง บุตร และหลาน ซึ่งสามารถ
ให้ข้อมูลในห้วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สูงอายุโดยทั่วไป           
สู่ระยะของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ เลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและแบบลูกโซ่ 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเว็บบอร์ดของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือเป็นหลัก 
ซึ่งใช้เกณฑ์ทางการแพทย์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือบ่งช้ีความแตกต่างของพฤติกรรมร่วมด้วย 
ผลการศึกษาภูมิหลังของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ภูมิหลังผู้สูงอายุด้านปัจเจกบุคคล
เกิดจากความเสื่อมตามวัยและการมีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง               
โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคพาร์กินสัน และโรคไทรอยด์ ส่วนภูมิหลังผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
เกิดจากภาวะความเครียดจากการทํางาน และภูมิหลังผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการได้รับ
อุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกับสมอง ในส่วนของลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากความบกพร่องด้านความจํา 
ผู้สูงอายุมักมีพฤติกรรมหลงลืม การถามคําถามเดิมๆ และซ้ําๆ มักเล่าเรื่องราวเดิมๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าไป 
ส่วนลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากความบกพร่องด้านความจําร่วมกับพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางสมอง ผู้สูงอายุ 
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มักมีลักษณะพฤติกรรมนึกคําพูดไม่ได้ พูดจาวกวน คลุมเครือ และขาดการใส่ใจ ในการสนทนา 
มีปัญหาด้านการจัดการทางการเงิน และไม่สามารถทํากิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนหรือมีหลาย
ขั้นตอนได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลงลืม จนเร่ิมรบกวนต่อการทํางานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลจะมีระยะเวลาในการดําเนินเข้าสู่โรคอัลไซเมอร์สั้นยาว
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังร่วมด้วย โดยพบว่า ถ้าสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด มีการเฝ้า
ระวังในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีจะช่วยชะลอหรือลดโอกาสการเข้าสู่โรคอัลไซเมอร์ได้ช้า 
ในทางตรงกันข้าม หากขาดการเฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมมีโอกาสพัฒนาเข้าสู่
การเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวได้ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ท่ีได้รับคัดเลือกจากคณะเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ประจําปีการศึกษา  2555 
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ระดับปรญิญาโท 

ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

คณะเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

 
เรื่อง 

การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยแบคทีเรียโปรตโิอไลติก 
เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

 
ผู้วิจัย   : นางสาวอรพรรณ  พยัฆกุล 
 
ประธานท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  น้อยทัพ 
กรรมการท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอินท์ุ  ประไชโย 
กรรมการท่ีปรึกษา : ดร.วรสิทธ์ิ  โทจําปา 
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ชื่อเรื่อง การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยแบคทีเรียโปรติโอไลติก             
เพ่ือใช้เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ 

ผู้วิจัย อรพรรณ  พยัฆกุล
ประธานท่ีปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  น้อยทัพ
กรรมการท่ีปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอินทุ์  ประไชโย

ดร.วรสิทธ์ิ  โทจําปา 
ประเภทสารนพินธ ์ วิทยานิพนธ์ วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคญั เปปโตน  บาซิลลัส  โปรติเอส  เศษเหลือปลา  อาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียโปรติโอไลติกที่มีประสิทธิภาพ              

ในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส จาก Bacillus cereus TISTR 687 และ Bacillus subtilis TISTR 008  
ที่ถูกคัดเลือกบนอาหารสูตรจําเพาะ (skim milk agar) โดยทําการประเมินจากการสร้างวงใส                    
ที่ปรากฏบนผิวหน้าอาหาร เพ่ือนําแบคทีเรียที่ได้ดังกล่าวไปทําการย่อยเครื่องในปลาทับทิมให้ได้ระดับ
ของการย่อยสลายและปริมาณโปรตีนที่สูงสุด พบว่า B. subtilis TISTR 008 สร้างวงใสที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางกว้างที่สุดที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.5 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จากน้ันจึงนํา               
B. subtilis TISTR 008 ไปใช้ในสภาวะการย่อยสลายเคร่ืองในปลาทับทิม เพ่ือนําโปรตีนที่ได้ไปผลิต
เป็นเปปโตน พบว่า ที่สภาวะการย่อยสลายท่ีความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.5 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง B. subtilis TISTR 008 ให้ระดับการย่่อยสลายอยู่ที่ร้อยละ 68.25 และปริมาณโปรตีน 
2.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าตัวอย่างที่ปล่อยให้เกิดการย่อยสลายเองที่สภาวะเดียวกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ทั้งน้ีพบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เพ่ือย่อยสลาย
โปรตีนในตัวอย่างของเช้ือ B. subtilis TISTR 008 อยู่ที่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.5 อุณหภูมิ 45  
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง โดยให้ระดับการย่่อยสลายอยู่ที่ร้อยละ 67.58 และปริมาณโปรตีน  
2.52 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนําโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ได้ดังกล่าวไปเตรียมเป็นผลผลิตแห้ง จะได้
ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของปริมาณเครื่องในที่ใช้เริ่มต้น ต่อมาเมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของผลผลิตแห้งที่ได้น้ี พบว่ามีปริมาณโปรตีน (ในรูปของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด)                 
ไขมัน เถ้า และปริมาณความช้ืนคิดเป็นร้อยละ 84.69, 1.71, 3.66 และ 9.31 ตามลําดับ นอกจากน้ียัง
พบว่าเปปโตนท่ีผลิตได้ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นครบทั้ง 18 ชนิด และสามารถนําไปใช้ทดแทน
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ระดับปรญิญาโท 

ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 
คณะพยาบาลศาสตร ์

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน 
 

เรื่อง 
ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเอง  

คุณภาพชีวติ และเป้าหมายทางคลินิกท่ีสัมพันธ์กับการเสื่อมของไต 
ของผู้ป่วยไตเรื้อรังในชุมชน 

 
ผู้วิจัย   : นางศรีรัตน์  อินถา 
 
ประธานท่ีปรึกษา : ดร.ฐิติอาภา  ตั้งค้าวานชิ   
กรรมการท่ีปรึกษา : นายแพทย์ธีระยุทธ  หยกอุบล 
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ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้                       
ต่อการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และเป้าหมายทางคลินิกที่สัมพันธ์             
กับการเสื่อมของไตของผู้ป่วยไตเรื้อรังในชุมชน 

ผู้วิจัย ศรีรัตน์  อินถา
ประธานท่ีปรึกษา ดร.ฐิติอาภา  ต้ังค้าวานิช  
กรรมการท่ีปรึกษา นายแพทย์ธีระยุทธ  หยกอุบล
ประเภทสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน,  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคัญ โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้  การดูแลตนเอง      

ผู้ป่วยไตเร้ือรัง 
  

บทคัดย่อ 
 

การ วิจั ย ก่ึ งทดลอง น้ีมี วั ตถุ ประสงค์ เ พ่ื อศึ กษาผลของ โปรแกรมการพยาบาล 
แบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และเป้าหมายทางคลินิกที่สัมพันธ์ 
กับการเสื่อมของไต ได้แก่ค่าระดับนํ้าตาลในเลือด (Fasting blood sugar) และค่าเฉลี่ยความดันโลหิต 
(Mean arterial blood pressure) ของผู้ป่วยไตเร้ือรังในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย 
ไตเร้ือรัง จํานวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กําหนดและสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง  
กลุ่มละ 30 คน โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดในเรื่อง อายุ เพศ ระยะของโรคไตเร้ือรัง 
และโรคประจําตัว กลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัยคือ  โปรแกรมการพยาบาล 
แบบสนับสนุนและให้ความรู้ แบบประเมินการดูแลตนเอง แบบวัดคุณภาพชีวิต แบบบันทึก 
ค่าระดับนํ้าตาลในเลือดและค่าเฉลี่ยความดันโลหิต เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรง 
ตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินการดูแลตนเอง แบบวัดคุณภาพชีวิต ตรวจสอบ 
ความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.82 และ 0.92 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูล                
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดย t-test และ Repeated 
measure  
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 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต ระดับนํ้าตาล 
ในเลือด และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้              
หลังทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย               
การดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต ระดับนํ้าตาลในเลือดและค่าเฉลี่ยความดันโลหิตหลังทดลองดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ช่วยให้    
การดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และเป้าหมายทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการเสื่อมของไต ได้แก่ 
ค่าระดับนํ้าตาลในเลือดและค่าเฉล่ียความดันโลหิตดีขึ้น ดังน้ันสามารถนําโปรแกรมไปประยุกต์ 
ใช้เพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังต่อไปได้ 
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ระดับปรญิญาโท 

ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ 

 
คณะมนุษยศาสตร ์

สาขาวิชาวทิยาการดนตรีและนาฏศิลป ์
 

เรื่อง 
ฟ้อนปราสาทไหว  อําเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

 
ผู้วิจัย   : นางสาวภาษิตา  วัฒนะ 
 
ประธานท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประทีป  นักปี ่
กรรมการท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง       
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ชื่อเรื่อง    ฟ้อนปราสาทไหว  อําเภอทุ่งเสล่ียม  จังหวัดสุโขทัย  
ผู้วิจัย    ภาษิตา  วัฒนะ 
ประธานท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์ประทีป  นักป่ี     
กรรมการท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง  
ประเภทสารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์, 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคัญ   ปราสาทไหว  ป้าดก๋องก๊องวง  ฟ้อน    
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา วิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษา
บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนปราสาทไหว อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพจากการสังเกตและสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่างเดือนเมษายน 2553  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 นําเสนอในรูปความเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัย พบว่า ฟ้อนปราสาทไหวของอําเภอทุ่งเสล่ียมได้แบบอย่างจากการฟ้อนเมืองของ
คุ้มเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ที่เคลื่อนตัวสู่สังคมชาวบ้าน เมื่อชาวล้านนาบางส่วนย้ายถิ่นมาอยู่ในอําเภอ
ทุ่งเสล่ียมได้นําศิลปะการฟ้อนที่ติดตัวมาสู่คนท้องถิ่นและพัฒนาการด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ตาม
เง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมจนเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในที่สุด   

 องค์ประกอบของการฟ้อน พบว่า ท่าฟ้อนแม่ท่ามี 10 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ ท่าวงบน ท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง ท่าสะบัดจีบ ท่าพรหมส่ีหน้า ท่ากราย ท่าชักแป้งผัดหน้า ท่าสอดสูง จีบส่งหลัง           
ท่าผาลาเพียงไหล่ และท่าพญาครุฑบิน ท่าเช่ือมมี 6 ท่า ได้แก่ ท่าจีบหงายสองมือระดับชายพก            
ท่าจีบควํ่าสองมืองอแขนระดับเอว ท่าจีบควํ่าและหงายมือ ท่าจีบปรกข้างและวงกลาง ท่าจีบส่งหลัง  
และท่าจีบหงายสองมืองอแขนระดับเอว เกิดการผสมผสานเป็นลีลา ท่าฟ้อนแสดงถึงสุนทรียะศิลปะ
ชาวบ้านที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา รูปแบบของการฟ้อนมี 5 รูปแบบ ได้แก่ แถวตอน  
2 แถว แถวตอน 2 แถวมีผู้นํา แถวปากพนัง แถวปากพนังมีผู้นํา และแถวตอน 3 แถวขึ้นไปมีผู้นํา            
วงดนตรีประกอบการฟ้อน เรียกว่า ป้าดก๋องก๊องวง ประกอบด้วยแนหลวง แนน้อย ระนาดเอก  
ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ กลองใหญ่ ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก และกรับ ใช้ทํานองเพลง
ปราสาทไหว ผู้ฟ้อนเป็นหญิงล้วน แต่งกายแบบสตรีชาวล้านนา ใช้ฟ้อนแห่ครัวทานและแสดงในโอกาส
งานมงคล   
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บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนปราสาทไหว พบว่า เป็นปัจจัยเก้ือกูลกันระหว่างวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญ เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบกิจทางศาสนาตามความเช่ือ เสริมสร้างความสามัคคี  
และเป็นการแสดงที่รับใช้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
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ระดับปรญิญาเอก 
ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาพฒันาสังคม  

 
เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในเขตชมุชนเมืองเพชรบรูณ ์
 
 

ผู้วิจัย   : นางสาวธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ ์
 
ประธานท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 
กรรมการท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์  ดร.เดชา  สังขวรรณ 
กรรมการท่ีปรึกษา : ดร.นสิาพร  วัฒนศัพท์ 

 
 
 
 
 
 

 23
 



ทุนและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 24
 

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์   
 อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้วิจัย ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ 
ประธานท่ีปรกึษา รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 
กรรมการท่ีปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ 
 ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์ 
ประเภทสารนพินธ ์ วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. สาขาวิชาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 
คําสําคญั  คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง 
 

บทคัดย่อ 
 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอเมือง      
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์สามประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การดําเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะดังน้ี ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณมี 2 ขั้นตอน คือ          
1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                    
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน ระยะที่ 2  
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมี 2 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดยการยกร่างรูปแบบจากการวิจัยระยะที่ 1 และการประชุมเพ่ือหาฉันทามติแบบพหุ
ลักษณะ (Multi-Attribute Consensus Reaching: MACR) 2) การตรวจสอบ/ยืนยันรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการประชุมเชิงวิพากษ์ และการประเมินรูปแบบฯ    

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับ

คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย จิตใจ 
สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ตามลําดับ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ปัจจัยนําเข้าที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3 ด้าน
รวมตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 19 ตัวแปร คือ 1) ด้านบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยตัวแปร เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส จํานวนบุตรที่มี ชี วิตอยู่ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ความเพียงพอรายได้กับรายจ่าย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 2) ด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วยตัวแปร จํานวนสมาชิกในครอบครัวประเภทครอบครัว บทบาทในครอบครัว การได้รับ
การเกื้อหนุน และสภาพแวดล้อมที่บ้าน  3) ด้านชุมชนของผู้สู งอา ยุ ประกอบด้วยตัวแปร                    
การเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นสมาชิกของกลุ่มตําแหน่งหรือสถานภาพในชุมชน สภาพแวดล้อม       
ทางกายภาพ และการได้รับข่าวสาร ผลการวิเคราะห์พบว่ามีตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งสิ้น 5 ตัวแปรที่ถูกคัดเข้าสมการ ซึ่งร่วมกันอธิบาย
การแปรผันของระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในได้ร้อยละ 35.5 โ ดยตัว แปรที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ                   
ในการพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มากที่สุดคือสภาพแวดล้อมที่บ้าน รองลงมา คือ การมีตําแหน่ง
ในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม ระดับการศึกษา และประเภทครอบครัว ตามลําดับ น่ันคือตัวแปรอิสระ
ทั้ง 5 ตัวแปร จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่บ้าน ตําแหน่ง           
ในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม ระดับการศึกษา และประเภทครอบครัว ถ้ามีการพัฒนาปัจจัยดังกล่าว
จะทําให้ผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน 

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.โครงการท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ
ชีวิต 4. วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5.ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ผลการประเมินรูปแบบฯ พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .26) รองลงมา มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42                   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .33) และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .41)  ตามลําดับ 
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ระดับปรญิญาโท 

ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

เรื่อง 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถ่ีของใยแก้วนาแสง ประเภทหลายโหมด

ในย่านความถ่ีสูง โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ 
 

ผู้วิจัย   : นางสาววาสนา นากุ 
 
ประธานท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ ์กานต์ประชา  
กรรมการท่ีปรึกษา : ดร.ชัยรตัน ์พินทอง  
 
 
 
 
 
  
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/265/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/265/
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถ่ีของใยแก้วนาแสง  
 ประเภทหลายโหมดในย่านความถี่สูง โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ  
ผู้วิจัย  วาสนา นากุ  
ประธานท่ีปรกึษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ ์กานต์ประชา  
กรรมการท่ีปรกึษา  ดร.ชัยรัตน์ พินทอง  
ประเภทสารนพินธ ์ วิทยานิพนธ์ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554  
คําสําคญั  ผลตอบสนองทางความถ่ี แถบผ่านทางความถ่ี  
 เส้นใยแก้วนาแสงประเภทหลายโหมด  
 

บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีได้ศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะของใยแก้วนาแสงแบบหลายโหมด              
ในย่านความถี่สูงที่มีการแจกแจงการหน่วงทางเวลาของสัญญาณในแต่ละโหมดเป็นแบบเกาส์เซียน  
และแบบเรย์ เล  โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉล่ียของผลตอบสนองทางความถี่ เชิงขนาด             
และค่าเฉล่ียความกว้างทางความถ่ีของแถบผ่านความถี่ ซึ่งผลจากการศึกษาโดยการจาลองทั้งทาง
โปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และทางสถิติ ช้ีให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบสนองทางความถ่ีเชิง          
ขนาดแปรผกผันกับจานวนโหมดของใยแก้วนาแสงและค่าเฉลี่ยของความกว้างทางความถี่               
ของแถบผ่านความถ่ีแปรผกผันกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการหน่วงทางเวลาของสัญญาณ             
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการคํานวณกาลังงานหรือพลังงานท่ีใช้ในการส่งข้อมูล
ผ่านใยแก้วนาแสงที่มีการลดทอนหรือมีการจางหายของสัญญาณไปยังปลายทางได้และสามารถช่วยใน
การคํานวณอัตราข้อมูลที่สามารถส่งผ่านแถบความถ่ีในย่านความถี่สูงได้  
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ประจําปีการศึกษา  2555 
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ตารางสรุปรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

จากงบประมาณรายได ้ประจําปีงบประมาณ 2555 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.กนกกรณ์  
สายทอง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

บริหารธุรกิจ การสร้างแบรนด์ที่ย่ังยืน
ของสินค้าเกษตร             
ด้านอัตลักษณ์แบรนด์        
และการรับรู้ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาไร่กาํนันจุล 

ผศ.ดร.วนาวัลย์    
ดาต้ี  

น.ส.ธนพร             
รังสิกรรพุม 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

บริหารธุรกิจ การศึกษารูปแบบ             
การสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
ความอยู่รอดของธุรกิจค้า
ปลีกท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ดร.ชาตรี            
ปรีดาอนันทสุข  

น.ส.กรกฎ  
ชํานาญช่าง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

บริหารธุรกิจ การตรวจสอบความรู้        
การจัดการความรู้             
และประสิทธิภาพองค์กร : 
บริษัทเอสซีจ ีเปเปอร์ 
จํากัด (มหาชน) 

ผศ.ดร.วศิน         
เหลี่ยมปรีชา  

น.ส.ศุภลักษณ ์ 
นะอะภัย 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

บริหารธุรกิจ การบริหารประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในโรงเรียน
สอนทําอาหารไทย        
จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.จารุวรรณ 
แดงบุบผา  

   

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1195/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1195/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1158/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1158/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1199/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1199/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1153/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1153/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ปรียาภรณ์  
เนียมนก 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

บริหารธุรกิจ การรวมกลุ่มของชุมชน 
นักปฏิบัติเพ่ือสร้างรูปแบบ
ทางการตลาดที่ย่ังยืนผ่าน
ทฤษฎีกิจกรรม กรณีศึกษา
ตลาดนํ้าอัมพวา 

ผศ.ดร.วศิน         
เหลี่ยมปรีชา  

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.เดือนแรม  
แพ่งเก่ียว 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบการ
ทดลองเพ่ือวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและต้นทุน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ผศ.ดร.สมพร      
เรืองสินชัยวานิช 

นายสัตยา        
ย้ิมประเสริฐ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิศวกรรมเคร่ืองกล การเพ่ิมสมรรถนะ         
การระบายนํ้าสําหรับ 
ท่อที่รับนํ้าเกินพิกัด
ระหว่างการเกิดนํ้าท่วม
โดยการเติมสารละลาย
พอลิเมอร์ 

ดร.อนันต์ชัย    
อยู่แก้ว  

นายรัฐพงศ์  
แม่นยํา 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิศวกรรมการ
จัดการ 

การแก้ปัญหาการจัด
เซลล์การผลิตและวางผัง
ในระบบการผลิต           
แบบเซลล์ลูลาร์             
โดยวิธีเมต้าฮิวริสติกส ์

ดร.ขวัญนิธิ       
คําเมือง  

   
   

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1199/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1199/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/361/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/361/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/422/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/422/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/49/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/49/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายไกรพล  
ภักดีภูวนารถ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิศวกรรมการ
จัดการ 

การศึกษาต้นทุน           
โลจิสติกส์และแนวทาง    
การลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของธุรกิจโรงสีข้าว         
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ดร.ภาณุ            
บูรณจารุกร  

นายโชคชรัตน์  
ฤทธ์ิเย็น 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาอุปกรณ์
ต้นแบบ  
เพ่ือการตรวจสอบ  
คุณภาพเมล็ดข้าวขาว 

ผศ.ดร.สุชาติ       
แย้มเม่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/248/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/248/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/382/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/382/
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ตารางสรุปรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นางวัลลีย์  
อาศัย 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตร 

ผลของ endophytic 
Streptomyces ไอโซ
เลท P4 และ
Bradyrhizobium ต่อ
การเกิดปมการตรึง        
ไนโดรเจนและผลผลิต
ของถั่วเหลือง 

ผศ.ดร.วิภา 
หอมหวล 

น.ส.สุพร          
กิมขาว 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตร      

(โมดูลกีฏวิทยา) 

การคัดเลือกข้าวสาย
พันธ์ุลูกผสมกลับ 
BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/
ขาวดอกมะลิ 105x
ชัยนาท 1) ที่ต้านทาน
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 

รศ.ดร.วีรเทพ     
พงษ์ประเสริฐ  

นายชัยวัฒน์  
มั่นหมาย 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตร       

(โมดูล
เทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร) 

การใช้การแทรกแซง
อาร์เอ็นเอแบบช่ัวคราว
เพ่ือกดการแสดงออก
ของยีน chs ของดอก
กล้วยไม้หวาย              
โซเนียเอียสกุล 

ดร.คํารพ รัตนสุต 

 
 

   
 

 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1203/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1203/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1205/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1205/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1147/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ศรุตา        
หุมอาจ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตรโมดูล

การจัดการ
ทรัพยากรดิน      

และสิ่งแวดล้อม
การเกษตร 

การพัฒนาปุ๋ยนํ้าชีวภาพ
คุณภาพสูงที่มีผลต่อ       
การเจริญเติบโต            
และผลผลิตข้าว 

รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ    
อินทนนท์  

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
นรินทร์ทิพย์  
ฟองมูล 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหา
กลิ่นจากฟาร์มเลี้ยง        
ไก่ไข่ของชุมชนแม่แฝก
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.กณิตา          
ธนเจริญชภาส   

นายธันยวัฒน์  
สุนทรานนท ์

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตรโมดูล    

พืชศาสตร์ 

ผลของโพแทสเซียม       
ไนเตรทต่อ                  
การเจริญเติบโต            
และการเกิดอาการไส้สี
นํ้าตาลในสับปะรด 
พันธ์ุห้วยมุ่น 

ผศ.ดร.จตุรพร     
รักษ์งาร 

นายชวลิต  
รักษาริกรณ์ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
การเกษตรโมดูล

การจัดการ
ทรัพยากรดิน     

และสิ่งแวดล้อม
การเกษตร 

อิทธิพลของปุ๋ยเคมี  
และฮอร์โมนป้ันเม็ดสูตร
ผสมทีม่ีผลต่อ             
การเจริญเติบโต           
และการให้ผลผลิตนํ้า
ยางพารา 

รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ    
อินทนนท ์

 
 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1187/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1187/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1256/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1256/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1148/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1148/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1187/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1187/
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คณะพยาบาลศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นางเบญมาศ  
ปิงเมือง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร      
การพยาบาล 

การศึกษาความผูกพัน
องค์การของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาล     
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 

ดร.อุไรวรรณ  
ชัยชนะวิโรจน์ 

น.ส.วัลลภา  
อินทชัยศรี 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

ปัจจัยทํานายพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และไม่สูบ
บุหรี่ของวัยรุ่นหญิง 

ดร.ฐิติอาภา       
ต้ังค้าวานิช 

น.ส.กาญจนา 
เหลี่ยมการค้า 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

ผลของโปรแกรม           
สร้างเสริมสุขภาพต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ          
และการลดปัจจัยเสี่ยง 
ที่ปรับเปลี่ยนได้ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

ดร.ฐิติอาภา       
ต้ังค้าวานิช  

นางรินดา  
เจวประเสริฐพันธุ์

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

ผลของโปรแกรมการลด
และเลิกสูบบุหร่ีต่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
และระดับก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ใน
ลมหายใจของผู้สูบบุหรี ่

ดร.วรวรรณ์ 
ทิพย์วารีรมย์ 

   

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/194/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/106/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/106/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/106/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/106/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/289/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/289/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นางสนธยา  
ทองรุ่ง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

ผลของโปรแกรม           
การปรับตัวต่อ
ความสามารถ               
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

ผศ.ดร.จรรจา      
สันตยากร 

นางนิสา           
เต้หล่อง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

ผลของโปรแกรม           
การจัดการอาการปวด     
เข่าต่อคุณภาพชีวิต        
ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

ผศ.ดร.จรรจา      
สันตยากร 

 
คณะแพทยศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.รุ่งรัตน์  
ระย้าแก้ว 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

แพทยศาสตร
ศึกษา 

ความเครียดของนิสิต
แพทย์ช้ันปีที่ 4-6 
กรณีศึกษา                  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก 

ผศ.นพ.เทิดศักด์ิ    
ผลจันทร ์

 
 
 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/56/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/56/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/56/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/56/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/135/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/135/
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คณะเภสัชศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ภัทรนภา    
น่ิมตระกูล 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

เภสัชวิทยา      
และวิทยาศาสตร์

ชีวโมเลกุล 

Development of 
Pasteurella 
multocida loaded 
microparticles for 
haemorrhagic 
septicaemia vaccine 

ผศ.ดร.วรี            
ติยะบุญชัย  

น.ส.ณุกัญญา     
ตกต้น 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองสําอาง 

การพัฒนาครีมบํารุง
ผิวหน้าจากสารสกัด   
จากเปลือกผลทับทิม       
ในรูปแบบอนุภาคไขมัน
แข็งขนาดนาโน 

ผศ.ดร.วรี            
ติยะบุญชัย  

น.ส.สวรรยา      
ยาแก้ว 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองสําอาง 

สารสกัดจากสมุนไพร
ไทยต่อการนําไปใช้         
ในเครื่องสําอาง             
เพ่ือชะลอ                   
การเสื่อมสภาพ             
ของผิวหนัง 

รศ.ดร.จารุภา     
วิโยชน์ 

น.ส.ขวัญจิต   
อิสระสุข 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองสําอาง 

ผลของสารสกดัจาก
สมุนไพรที่เตรยีมให้อยู่
ในรูปนาโนอิมัลชันต่อ
การฟ้ืนฟูเมตาบอลิซึม
ของคอลลาเจน             
และการลดร้ิวรอย 

รศ.ดร.จารุภา     
วิโยชน์ 

     

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ภัทราวีร์     
เนียมเปรม 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

เภสัชวิทยา      
และวิทยาศาสตร์

ชีวโมเลกุล 
(นานาชาติ) 

Development and 
characterization of 
lutein loaded SNEDDS
for enhanced 
absorption in            
caco-2 cell 

ผศ.ดร.วรี            
ติยะบุญชัย  

นายธรรมนูญ  
รุ่งสังข์ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองสําอาง 

การพัฒนานาโนอิมัลชัน
ที่ประกอบไปด้วย          
สารสกัดรากสามสิบ       
เพ่ือใช้ในทาง
เคร่ืองสําอาง 

รศ.ดร.จารุภา     
วิโยชน์  

น.ส.สุรัติวดี  
ทั่งมั่งมี 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองสําอาง 

การพัฒนาและทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือผิว
กระจ่างใสในรปูแบบ
ตํารับไมโครอิมัลชัน        
ผสมสารสกัดใบปอสา 

รศ.ดร.ทัศนา      
พิทักษ์สุธีพงศ์  

น.ส.ชมพูนุท      
อ้นศรี 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

เภสัชวิทยา      
และวิทยาศาสตร์

ชีวโมเลกุล 

ฤทธ์ิของลูทีนที่สกัดได้
จากรังไหมเหลอืง           
ในการป้องกันอันตราย
จาก H202 ในเซลล์
เพาะเลี้ยง 

ผศ.ดร.นันททีพิ    
ลิ้มเพียรชอบ 

 
 
 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/292/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/68/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/129/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/129/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/163/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/163/
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คณะวิทยาศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายพงษ์ธร  
จุฬพันธ์ทอง 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

ฟิสิกส์ประยุกต์ การประดิษฐ์และการหา
ลักษณะเฉพาะของ          
เซรามิกที่ม ีBZT            
และ BNT เป็น
ส่วนประกอบหลักที่
เตรียมโดยเทคนิค            
การเผาไหม้ 

ผศ.ดร.ธีระชัย     
บงการณ์ 

นายจักรพันธ์  
วัฒนวิกย์กรรม์ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ฟิสิกส์ประยุกต์ การประดิษฐ์เซรามิกทีม่ี 
KNN เป็นองค์ประกอบ
หลักด้วยวิธีการเผาไหม ้

ผศ.ดร.ธีระชัย     
บงการณ์ 

น.ส.สุภาวดี       
สุพระมิตร 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ฟิสิกส์ประยุกต์ วงจรเฟสล็อกลูป             
อันดับที่ 1 ที่อาศัย           
ตัวแปลงเวลาเป็น
แรงดันไฟฟ้า 

ผศ.ดร.ธงชัย       
มณีชูเกตุ 

น.ส.ทิพย์หทัย 
ทองธรรมชาติ  

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล 

ดร.พรรณี          
สิทธิเดช  

น.ส.อนัญญา     
สุขศร ี

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ฟิสิกส์ประยุกต์ สเปกตรัมมวลตามขวาง
ของเคออนบวก              
จากการชนของ               
นิกเกลที่พลังงาน            
1.93 A GeV 

ดร.พรรัตน์         
ศรีสวัสด์ิ  

     

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/149/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/149/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/149/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/149/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/137/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/137/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/221/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/221/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/222/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/222/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายวุฒิชัย  
ฤทธิ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือว่าน
อ่ึงสยาม (eulophia 
siamensis Rolfeex 
Downie) และเหลือง
ประไพ (Eulophia 
promensis) 

ผศ.ดร.อนุพันธ์    
กงบังเกิด  

 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายธวัชชัย  
กิตติ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

จุลชีววิทยา การแยกและศกึษา
ลักษณะแบคเทอริโอเฟจ
ที่จําเพราะต่อ 
Acinetobacter 
baumannil ที่แยกจาก
บ่อบําบัดนํ้าเสีย 

ดร.สุทธิรัตน์ 
สิทธิศักด์ิ 

น.ส.ธิดารัตน์  
พรหมมา 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ชีวเคมี การพัฒนาสายเป๊ปไทด์
ของไครโมแกรนินเอ   
จากมนุษย์เพ่ือเป็นสาร
ต้านการแข็งตัวของเลือด 

รศ.ดร.สุขกิจ      
ยะโสธรศรีกุล 

น.ส.ศิริรัตน์  
บุญอาษา 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

จุลชีววิทยา ฤทธิทางภูมิคุ้มกัน           
ของอนุพันธ์ขนาดเล็ก       
ของโรปรตีนซิริซิน           
ในหนู BALB/C 

ผศ.ดร.ดวงกมล   
ขันธเลิศ 

     

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/426/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/426/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1715/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1715/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/378/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/378/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/115/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/115/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายจตุพร        
เงินคํา 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

จุลชีววิทยา Functional Studg of 
Adaptor Protein Nck1 
in Signal Transduction 
by T cells 

ผศ.พญ.             
ดร.สุธาทิพย์       
พงษ์เจริญ   

 
คณะศึกษาศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายปรีชาชาญ  
อินทรชิต 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

การพัฒนายุทธศาสตร์
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ที่มีขีดสมรรถนะสูง  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

รศ.ดร.ฉลอง       
ชาตรูประชีวิน  

นางศิริรัตน์  
จําปีเรือง 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

หลักสูตร       
และการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะ       
ที่พึงประสงค์ตาม
กระบวนการสุนทรี
สนทนาสําหรบันักศึกษา
พยาบาล 

ผศ.ดร.อมรรัตน์   
วัฒนาธร 

     

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/391/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/391/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/391/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/78/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/78/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/433/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/433/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ปิยะนารถ  
จันทร์เล็ก 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

หลักสูตร       
และการสอน 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณ ์     
ที่พึงประสงค์สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตร           
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชา            
ครุศาสตร์เกษตร 

รศ.ดร.วารีรัตน์    
แก้วอุไร 

นายจักรกฤษณ์  
จันทะคุณ 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

วิจัย          
และประเมินผล

การศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตร         
เสริมสร้างจิตสาํนึก          
ในการเตรียมความพร้อม   
รับภัยพิบัติตามแนวคิด      
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ตอนต้น 

ผศ.ดร.อมรรัตน์   
วัฒนาธร  

นางพรฐิตา  
ฤทธ์ิรอด 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบบเสริมพลังอํานาจ 

รศ.ดร.วิทยา       
จันทร์ศิลา  

นายปิยมนัส      
วรวิทย์รัตนกุล 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

เทคโนโลยี      
และสื่อสาร
การศึกษา 

การพัฒนารูปแบบ           
การเรียนการสอนผ่าน
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
โดยใช้กลวิธีการกํากับ
ตนเองในการเรียน          
เพ่ือส่งเสริมทักษะ           
การเขียนสําหรับนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ดิเรก       
ธีระภูธร  

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/305/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/305/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/433/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/433/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/310/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/310/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/120/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/120/


ทุนและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 43
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.สิริมนต์  
นฤมลสิร ิ

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

กลยุทธ์การบริหารงาน      
วิชาการของวิทยาลัย        
เทคนิคสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา 

รศ.ดร.ฉลอง       
ชาตรูประชีวิน 

นายสุบัน          
พรเวียง 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

การน้อมนําหลักการทรง
งานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นฐาน 

ดร.อนุชา           
กอนพ่วง 

นายสุรพงษ์  
แสงสีมุข 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครู             
ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

ผศ.ดร.จิติมา       
วรรณศรี 

น.ส.นันทิมา      
นาคาพงศ์ 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

วิจัย          
และประเมินผล

การศึกษา 

การพัฒนารูปแบบ           
การเสริมสร้างสมรรถนะ
การประเมินทักษะ           
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สําหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.สําราญ      
มีแจ้ง 

นายเด่นศักด์ิ  
หอมหวล 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

หลักสูตร       
และการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะ         
การจัดการเรียนรู้สําหรับ
ผู้สอนระดับอนุปริญญา 
ในวิทยาลัยชุมชน 

รศ.ดร.วารีรัตน์    
แก้วอุไร  

   

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/78/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/78/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/424/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/424/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/69/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/69/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/372/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/372/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/305/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/305/
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ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายสมชาย  
อังสุโชติเมธี 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

การบริหาร
การศึกษา 

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา                   
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ธรรมาธิปไตยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

ดร.อนุชา           
กอนพ่วง 

น.ส.อัญชลี  
กาฝาก 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

หลักสูตร       
และการสอน 

ผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม 
เร่ืองสารในชีวิตประจําวัน
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ความคงทนในการเรียนรู้ 
และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันปีที่ 6 

ดร.สุรีย์พร  
สว่างเมฆ 

น.ส.มัตติกา  
โลกคําลือ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

เทคโนโลยี      
และสื่อสาร
การศึกษา     
(แขนงวิชา

คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

การพัฒนาเว็บเควสท์ที่มี
ต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
แบบการคิดต่างกัน 

ผศ.ดร.ทิพรัตน์    
สิทธิวงศ์  

น.ส.ชฎารัฐ  
ขวัญนาค 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

เทคโนโลยี      
และสื่อสาร
การศึกษา    
(แขนงวิชา

คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

ผลของการฝึกอบรมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ร่วมกับเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของ
ครูประจําการ 

ผูศ.ดร.สุภาณี      
เส็งศร ี

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/424/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/424/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/405/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/405/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/133/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/133/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/395/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/395/
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.ปรารถนา   
ศิริสานต์ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ศิลปะ
และการออกแบบ 

การออกแบบโคมไฟ 
โดยใช้ศิลปะการตัด
กระดาษแบบไทย
ประเพณี เพ่ือส่งเสริม  
อัตลักษณ์ของจังหวัด
พิษณุโลก 

ดร.วิติยา           
ปิดตังนาโพธ์ิ 

นายจอมจรัญ 
มะโนปัน 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ศิลปะ
และการออกแบบ 

การพัฒนาเคร่ืองประดับ
เงินร่วมสมัยตาม
ลวดลายศิลปะปูนป้ัน 
วัดจุฬามณี 

รศ.ดร.นิรัช         
สุดสังข์ 

 
คณะสหเวชศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นายณรงค์  
นวลเมือง 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ชีวเวชศาสตร์ ผลของการเพ่ิมของโปรตีน 
OrgB ต่อการหลั่งโปรตีน    
ก่อโรคผ่านกระบวนการ
หลั่งแบบที่ 3 ในเช้ือ 
Salmonella 
Typhimurium. 

ดร.เริงวิทย์        
บุญโยม 

น.ส.ปนัดดา  
เจิมศร ี

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

ชีวเวชศาสตร์ ผลของสารสกดัหยาบจาก
แก่นไม้กฤษณาต่อการตาย
ของเซลล์หัวใจเน่ืองจาก
ภาวะหัวใจขาดเลือด 

ดร.สราวุธ 
คําปวน 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/309/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/309/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/172/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/172/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/283/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/283/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/365/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/365/
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คณะสังคมศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.อทิตยา  
ดวงอําไพ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

นโยบายสาธารณะ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการจัดการแรงงาน
ข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ผศ.รอ.ทญ.            
ดร.สุพัตรา         
จิตตเสถียร  

นายศุภสิทธ์ิ  
ต๊ะนา 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

พัฒนาสังคม กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนด้านสุขภาพ : 
การศึกษาเพ่ือสร้าง
ทฤษฎีฐานราก 

รศ.พรรณยุพา     
นพรัก  

น.ส.พัชชิตา  
อยู่สุข 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

สังคมศาสตร์
การแพทย์       

และสาธารณสขุ 

การดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ไทยกรณีศึกษาทันต
บุคลากรประเทศไทย 

รศ.ดร.พัชรินทร์   
สิรสุนทร 

น.ส.มาลินี        
เลาหเทียนโรจน์

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

นโยบายสาธารณะ กลยุทธ์ในการเข้าสู่
ระบบจําแนกตําแหน่ง
และค่าตอบแทนใหม่
กรณีศึกษาเทศบาลใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 

ดร.สุกิจ             
ขอเช้ือกลาง  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/393/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/393/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/393/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/220/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/220/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/230/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/230/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/377/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/377/
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คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

นางอาทิตยา  
วังวนสินธ์ุ 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินการดูแลผูท้ี่เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2         
โดยใช้รูปแบบการดูแล
โรคเรื้อรังในมมุมอง        
ของผู้ให้บริการ            
และผู้รับบริการ 

ดร.นิทรา            
กิจธีระวุฒิวงษ์ 

นายบรรหาร  
ปรุงโพธ์ิ 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

สาธารณสุขศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาชมรม
สร้างสุขภาพภายใต้
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ของเครือข่าย : 
กรณีศึกษาชมรมสร้าง
สุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา               
ประเทศไทย 

ดร.ปัทมา 
สุพรรณกุล  

นางบัวพลอย  
พรหมแจ้ง 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

สาธารณสุขศาสตร์ แนวทางการบริการฝาก
ครรภ์แบบบูรณาการ
ตามมุมมองของหญิง
ต้ังครรภ์วัยรุ่น              
ในอําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย            
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์   
สุดหนองบัว 

 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/165/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/165/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/209/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/209/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1809/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1809/
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วิทยาลัยพลงังานทดแทน 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
ระดับ

การศึกษา 
สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

อาจารย์
ที่ปรึกษา 

น.ส.อุณา            
ตันตระกูลชาญชัย 

ป.เอก 
(10,000 
บาท) 

พลังงานทดแทน การผลิตก๊าซชีวภาพ       
จากของเสียโรงงานผลิต
ปลาทูน่า 

ผศ.ดร.ศรายุทธ   
วัยวุฒิ 

น.ส.ศศิธร           
เลิศมณีพงศ์ 

ป.โท 
(10,000 
บาท) 

พลังงานทดแทน การออกแบบเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความร้อน
แบบเทอร์โมไซฟอน
สําหรับลดน้ํามนัดินใน
ก๊าซชีวมวล 

ดร.สหัถยา         
ทองสาร  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/319/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/319/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1800/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/staff/1800/
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ภาคผนวก 
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จัดทําโดย : งานสนับสนุนวิชาการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
 โทรศัพท์ 0-5596-2443-4 ต่อ 109, 120, 125 
 โทรสาร 0-5596-2066 
เว็บไซต์ : http://www.grad.nu.ac.th 
facebook : graduate_nu@hotmail.com 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี, นางสาวตรีรัส  ดิเรกพิทักษ์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล  :  นางสาวภัคคีณี  เทดิสิทธิกุล 
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