รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดที่ ๑ (กลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ ห้อง ๘๐๕ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
-------------------------------------------------------------โครงการวิจัยที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม (Exemption
Determination) จานวน ๑ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อนักวิจัย
การใช้ประโยชน์จากเพคตินของเปลือกมังคุดเป็นสารทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
๑
ไขมันในผลิตภัณฑ์เบเกอรี
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Reviews) จานวน ๓ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และ
๑
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
๒
โรคโควิด-๑๙ ของพนักงาน บริการเครื่องดื่มในสถานบันเทิง
จังหวัดชลบุรี
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ
๓
การตัดสินใจใช้บริการห้องออกกาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board) จานวน ๑๔ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยากลุ่มคาบาพีเนม
๑
ณ โรงพยาบาลบางบ่อ (โครงการวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี)
เป็นโครงการที่ยื่นเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และนาเข้าพิจารณาใหม่)
ผลของการให้พาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดา
๒
เปรียบเทียบกับยาหลอกต่อปริมาณการให้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วย
ที่มารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
การสร้างชุดข้อมูลภาพเอ็กซ์เรย์กระดูกส่วน Lumbar Vertebra
๓
๔

การให้ยาฉีดอินซูลินชนิดออกฤทธิ์ปานกลาง เพื่อลดการเกิด
น้าตาลสูงในผู้ป่วยภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนเบาหวาน

ชื่อนักวิจัย
ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
คณะเภสัชศาสตร์

นายแพทย์วิมานะ ภักดีธนากุล
คณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร
คณะวิทยาการสารสนเทศ
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช
คณะแพทยศาสตร์

๒
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ความรอบรู้สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
๕
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี
สถานะของสารต้านอนุมูลอิสระและความเครียดจากปฏิกิริยา
๖
ออกซิเดชั่น
ในผู้สูงอายุที่เป็นโลหิตจาง
ผลลัพธ์ของกระบวนการเทียบประสานรายการยา (medication
๗
reconciliation) ของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
(โครงการนิสิตระดับปริญญาตรี)
การสารวจการใช้ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2-inhibitors ในแผนก
๘
ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (โครงการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี)
การรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตน ใน
๙
การเดิน – วิ่ง ต่อ ระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวล
กาย ของผู้สูงอายุ
๑๐ การทางานของกล้ามเนื้อคอ บ่า และหลัง ท่าทางของสะบัก และ
การลงน้าหนักที่เท้าขณะสะพายกระเป๋าที่ไหล่ข้างเดียวด้วย
ความยาวสายกระเป๋าที่แตกต่างกัน

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์สานิตา สิงห์สนั่น
คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์กฤตภาส กังวานรัตนกุล
คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
คณะสหเวชศาสตร์

โครงการวิจัยยื่นสรุปปิดโครงการวิจัย จานวน ๒ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลิมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ
๑
GRIA3 ต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในประชากรไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ
๒

ชื่อนักวิจัย
ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการวิจัยยื่นรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment) จานวน ๒ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านเพศต่อ
๑
การป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
พื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนิสิต
๒
พยาบาล

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดที่ ๒ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ ห้อง ๘๐๕ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
-------------------------------------------------------------โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสิน
จากที่ประชุม (Exemption Determination) จานวน ๓ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อนักวิจัย
การเสนอคุณค่าของโครงการระดมทุนสาธารณะ
อาจารย์ทักษอร ศรีสังขจร
๑
วิทยาลัยนานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานสาย
นางสาวนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
สนับสนุนวิชาการ สังกัดสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๒
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษา
นายธัช ขันธประสิทธิ์
๓
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Reviews)
- ไม่มีโครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board)
จานวน ๗ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อนักวิจัย
การเปิดรับสื่อกับความคิดเห็นทางการเมืองของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
นายโบรญา คุณวิบูลย์
ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เป็นโครงการที่ยื่นขอรับการ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๑
พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาฮูปแต้มอีสานกลาง เพื่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยอีสาน
อาจารย์มนัส จอมปรุ
๒
ชุดพระเวสสันดรชาดก
คณะศึกษาศาสตร์
แนวทางในการพัฒนาระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
๓
ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แนวทางในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุของภาคเอกชนเพื่อรองรับโครงการ
อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
๔
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับรูปแบบการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
อาจารย์ชยานนทน์ ชูตานนท์
นานาชาติในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 กรณีศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
๕
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาลต่อคุณภาพ
รองศาสตราจารย์
การให้บริการของโรงพยาบาลชลบุรี ระยอง และพุทธโสธร ในระเบียง
ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
๖
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
อาจารย์ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
๗
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๒
โครงการวิจัยทีย่ ื่นสรุปปิดโครงการ จานวน ๖ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
๑
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒
๓
๔
๕
๖

การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการกาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรารักระยอง โดยใช้รูปแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Leadership of school administrators in the demonstration
schools under public universities in thailand in the next
decade
แนวทางการสร้างและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการวิจัยที่ยื่นขอถอนโครงการวิจัย จานวน ๑ โครงการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
การตีตราและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์:
ประสบการณ์ความเจ็บปวดทางใจ กลวิธาน
๑
ในการป้องกันตนเองและความต้องการการช่วยเหลือของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ เอดส์ ในกลุ่มชายรักชาย จังหวัดชลบุรี

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนวัฒน์ วรรณประภา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
คณะศึกษาศาสตร์
นางอมราวดี บุตรเสมียน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวถนอมขวัญ ทองโปร่ง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวจิตติมา ปฏิมาประกร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์
ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทัญญู สุวรรณ
เศรษฐ
คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับโครงการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ชุดที่ ๓
(กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๒ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
โครงการวิจัยที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม (Exemption
Determination) จานวน 3 โครงการ
ลาดับที่ รหัสโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
G-HS 078/2563 ปัจจัยการจูงใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีผลต่อการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในอาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
G-HS 079/2563 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน
ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
G-HS 081/2563 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของมารดาในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้บุตรที่
เรียนโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อนักวิจัย
นางสาวสุปรียา บุญคง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวทิพรัตน์ บารุงพนิชถาวร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนริศรินทร์ วังใน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board) จานวน 8 โครงการ
ลาดับที่ รหัสโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
๑
G-HS 073/2563 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิง
๒
G-HS 074/2563 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนภาคตะวันออก ประเทศไทย
๓
G-HS 075/2563 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของ
ผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม

ชื่อนักวิจัย
นางกัญญ์กุลณัช รามศิริ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวมยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายวรชาติ อุไกรหงษา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์

๒
ลาดับที่ รหัสโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
๔
G-HS 076/2563 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับความดันโลหิต ระดับน้าตาลใน
เลือด และเส้นรอบเอวในผู้สูงอายุภาวะเมตาบอลิก
๕
G-HS 077/2563 ประสิทธิผลของกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นหญิงและเพื่อนชายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน:
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
๖
G-HS 080/2563 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
ชนิด Graves ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ
๗
G-HS 082/2563 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด ที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๘
G-HS 083/2563 ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในอาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด

ชื่อนักวิจัย
นางสาวธัญรัตน์ บุญล้า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
นางอรัญญา ทองก้อน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสงบ จันทร์ธรรม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวณัฐยา สุนัติ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับโครงการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ชุดที่ ๔ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๒ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสิน
จากที่ประชุม (Exemption Determination) จานวน ๑๒ โครงการ
ลาดับที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
G-HU 168/63 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาภายใต้บริบทการ
พัฒนากรณีศึกษา ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
G-HU 170/63 การใช้กลยุทธ์คาขอร้องโดยครูไทยและครูฟิลิปปินส์

ชื่อนักวิจัย

นายธีรยุทธ เกตุหอม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายภาคิน อ้นไชยะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
G-HU 174/63 การจัดการความรู้การจัดการแรงงานข้ามชาติในระบบ
นางสาวอมารีรัฐ ณ สกลนคร
ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมการผลิต ใน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
G-HU 175/63 การรับรู้สภาวะลื่นไหลของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทย
นายกานต์ จิตต์แจ้ง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
G-HU 176/63 การวิเคราะห์โครงสร้างอัตถภาคของบทวิจารณ์
นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ นาคสนธิ์
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏบนเว็บไซต์สองแห่ง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
G-HU 177/63 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นาของกลุ่มคนเจ
นายฉัตรพร เพ็ชรล้า
เนอเรชั่น ซี ที่มีผลต่อความคิดในการแก้ปัญหาอย่าง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สร้างสรรค์ : กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
G-HU 178/63 อิทธิพลของปัจจัยแห่งความสาเร็จและความคิดเชิง
นางสาวรุจิรา เฉลิมโชควัฒน
ออกแบบต่อความตั้งใจเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่ม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประชากรเจเนอเรชั่น ซีในกรุงเทพมหานคร
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
G-HU 179/63 การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง Facebook Live ของ
นางสาวสุเพ็ญพร ดิ่งแก้ว
ผู้บริโภค
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

๒
ลาดับที่
๙

รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
G-HU 183/63 การรักษาพนักงานผู้จัดการระดับต้น ของอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย

๑๐

G-HU 185 /63 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอาท์ซอร์ซ ใน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๑๑

G-HU 188/63 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน:
กรณีศึกษาชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนอง
ปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
G-HU 189/63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวจีนในการว่าจ้าง
งานรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพื้นที่พัทยา ชลบุรี

๑๒

ชื่อนักวิจัย
นายภัฏฐกรณ์ วรายนต์พินิจ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวปุณยนุช อานวยผล
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวสุภาวดี เสนาฤทธิ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายพิชญ์ กีรติวุฒิพงศ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้ารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board)
จานวน ๑๒ โครงการ
ลาดับที่
๑

๒

รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
G-HU 166/63 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน เรื่องจลนศาสตร์เคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
G-HU 167/63 ความเชื่อมั่นของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรมไทยชั้นสอบสวน

๓

G-HU 169/63 การจัดการเครือข่ายและการขยายตัวของธุรกิจพนัน
ฟุตบอลออนไลน์

๔

G-HU 171/63 การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ชื่อนักวิจัย
นายทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวนิธิศา โชควัฒนาไพศาล
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายศิวานนท์ บัวพุฒ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางสาวอมรา ผดุงทรัพย์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

๓
ลาดับที่
๕

๖

๗

รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
G-HU 172/63 รูปแบบของการขูดรีดส่วนเกินของรัฐไทย กรณีศึกษา
การเก็บส่วยของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
G-HU 173/63 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรม
แบบพอเพียงกับความตั้งใจประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของนักศึกษาเจเนอเรชั่นซี ใน
กรุงเทพนคร
G-HU 180/63 การเสริมสร้างคุณภาพพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้วยรูปแบบ
การปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทควิธี

๘

G-HU 181 /63 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

๙

G-HU 182/63 รูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
G-HU 184/63 การก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย: มุมมองจากผู้หญิงผู้ผ่าน
ประสบการณ์และนักจิตวิทยา

๑๐

๑๑

G-HU 186/63 แบบจาลองเชิงโครงสร้างความรุนแรงของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์

๑๒

G-HU 187/63 การเมืองการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อผู้ค้า
กรณีศึกษา ตาบลวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ชื่อนักวิจัย
นายปองพล จันทรา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางสาวประกายทิพย์ จันทร์แป้น
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
นางสาวกอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาววิลาวรรณ จรูญผล
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาววารุณี ม่วงเอี่ยม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
นางสาวถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวสมฤดี กลิ่นหอม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะโลจิสติกส์
นายณัฐดนัย เลิศแก้วศรี
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

