รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสิน
จากที่ประชุม (Exemption Determination)
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑

การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน

๒

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนุกสนานในการเรียนวิชาบาสเกตบอล: กรณีศึกษา
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓

รูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาของสาธาณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๔

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาสารส
เทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๗-๒๕๖๐

ชื่อนักวิจัย
นางสาววรอนงค์ โถทองคา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์
ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
คณะศึกษาศาสตร์
นายสอนเพชร จันดานุวงศ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ศรีหทัย เวลล์ส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทเี่ ข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Reviews)
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑

อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลประกอบการธุรกิจ

๒

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของประเทศไทย

ชื่อนักวิจัย
นางสาวเกศกุฎา โกฏิกุล
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะโลจิสติกส์
นางศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
นิสิตะดับบัณฑิตศึกษา
คณะโลจิสติกส์

โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทเี่ ข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board)
ลาดับที่
๑
๒

ชื่อโครงการวิจัย
แนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานผู้สูงอายุในภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ชื่อนักวิจัย
ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการบาบัดเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ (ระยะที่ ๓)
การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรกับระบอบการเมือง ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๑: กรณีศึกษาโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในภาคตะวันออก
ประเทศไทย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในพื้นที่อุตสาหกรรม
แห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาเทควันโดสู่ความเป็นเลิศของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ตฤณ กิตติการอาพล
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางสาวศิวานิตย์ ทองคาดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Mr. Chanthavong Panyasiri
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมการสอนและ
เภสัชกรหญิงชามิภา ภาณุดุลกิตติ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิธีการ
คณะเภสัชศาสตร์
เรียนรู้แบบลุ่มลึกเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์แบบผสานวิธี
การพัฒนารูปแบบการสืบสานภูมิปัญญาอาหารจันทบูร ด้วยเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ
คลาวด์คอมพิวติ้งและสื่อสังคมบนฐานคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่
บารุงชีพ
ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการสนับสนุนเพื่อการรวบรวมฐานข้อมูลในการทดสอบและการ
ติดตามคุณภาพของการบริการสาหรับประชากรหลักเพื่อสร้าง
ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
ความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพการบริการเกี่ยวกับเอชไอวี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HIV) ของกลุ่มประชากรหลักในด้านการป้องกัน การทดสอบ การบาบัด
การดูแล และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

๓
โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถให้การรับรอง
โดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม (Exemption Determination)
ลาดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

๑

โมเมนต์การเบี่ยงขาเข้าจากแรงภายนอกในข้อเข่าสูงสุดขณะวิ่ง

๒

การยอมรับและความพึงพอใจต่อข้าวหลามที่ใช้ไอโซมอล
ทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล

๓

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมปัจจัยทางสังคม

๔
๕
๖
๗

การพัฒนาตารับอาหารหวานโดยใช้ซูคราโลส หญ้าหวานและ
ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล
การพัฒนาตารับเครื่องดื่มซูคราโลส หญ้าหวาน และไอโซมอล
ทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล
การพัฒนาตารับอาหารโดยใช้ซูคราโลส หญ้าหวาน และไอโซมอล
ทูโลส เป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล
การพัฒนาตารับอาหารว่างโดยใช้ซูคราโลส หญ้าหวาน และไอโซมอล
ทูโลส เป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์อลงกต สิงห์โต
คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์นริศา เรืองศรี
คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์นริศา เรืองศรี
คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์นริศา เรืองศรี
คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์นริศา เรืองศรี
คณะสหเวชศาสตร์

โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ ข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Reviews)
ลาดับที่
๑

๒

ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและการประเมินการรับสัมผัสสาร
Organic solvent ในพนักงานฝ่ายผลิต: กรณีศึกษาในโรงงานผลิต
รองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
การประเมินการรับสัมผัสสาร Organic Solvent และอาการแสดงที่มี
ผลต่อความสามารถในการทางานของพนักงานขับรถโดยสารธรรมดา
(ศึกษาเปรียบเทียบที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวง
คมนาคม)

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ ข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board)
ลาดับที่
๑
๒

ชื่อโครงการวิจัย
ค่าดัชนีน้าตาลและระดับความอิ่มของข้าวกล้องสายพันธ์ไทยหลากสี
ในอาสาสมัครสุขภาพดี
ความรอบรู้สุขภาพกับการตัดสินใจใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินของนิสิต
หญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

ชื่อนักวิจัย
อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล

คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

๔
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

การรู้เท่าทันสื่อทางเพศกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
เพศสัมพันธ์ของเยาวชนในมหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ความสัมพันธ์ของความรอบรู้สุขภาพด้านเพศกับพฤติกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนิสิตที่เที่ยวสถานบันเทิง ใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ลักษณะเชื้อ Escherichia coli ชนิด Extendedนายแพทย์อนุเทพ บูรมิ
spectrum b-lactamase-producing ในการติดเชื้อระบบ
คณะแพทยศาสตร์
ทางเดินปัสสวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาวะไม่พึงประสงค์ชนิดเฉียบพลันจากการใช้สารไอโอดีนทึบรังสีฉีด
นางสาววิภาพร พันธุ์วิชัย
เข้าหลอดเลือดดา ในผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลของยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ต่อการควบคุมอาการ
นายแพทย์ธนศักดิ์ ยะคาป้อ
คลื่นไส้อาเจียนและความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
คณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา
บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการ
จันทร์ประเสริฐ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบติดตามผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
นายบุญพร้อม ปัญญาใส
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์

