
สรุปขอมูลการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ป 256๓ (ระหวางมกราคม – กันยายน) 

ที่ ช่ือโครงการวิจัย สังกัด เลขที่รับรอง 
๑ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความยุติธรรม               

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการกระทําผิดซํ้าของผูพนผิด : 
กรณีศึกษาภาคใตตอนบน 

คณะนิติศาสตร 
 

REC-SRU 001/2020 

๓ การศึกษาแนวทางในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการใช
วัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนภาชนะใสอาหาร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 003/2020 

๔ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรางความรอบรู
เพื่อสุขภาพในโรคความดันโลหิตสูง ต.ทาชี อ.บานนาสาร 
จ.สุราษฎรธานี  

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 004/2020 

๕ ปจจัยที่สําคัญของการวางแผนทางการเงินที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการวางแผน  ทางการเงินในครัวเรือนของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 005/2020 

๖ มาตรการทางเลือก:ผูตองขังหญิงคดียาเสพติด คณะนิติศาสตร อยูในระหวางดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการจริยธรรม 

๗ การศึกษาแพลงกตอนพืชชนิดเดนในการบงช้ีคุณภาพนํ้าใน
บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 007/2020 

๘ การศึกษาภาพลักษณของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
กรณีศึกษา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว 

REC-SRU 008/2020 

๙ การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่มีอิทธิพล
ตอการเปนโรงแรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม: กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ 4-5 ดาวในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว 

REC-SRU 009/2020 

๑๐ การศึกษาความสัมพันธการบริโภคนํ้ามันมะพราวและ
ผลิตภัณฑกะทิกับปริมาณไขมันในเลือด : กรณีศึกษาอําเภอ
ทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 010/2020 

1๑ การพัฒนาโซเชียลมีเดีย เรื่อง การสงเสริมการเล้ียงลูก            
ดวยนมแมในทารกเกิดกอนกําหนด 
 

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 011/2020 

1๒ การประเมินศักยภาพดานโลจิสติกสในการเขาถึง                    
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษปาตนนํ้าบานนํ้าราด                  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 012/2020 

1๓ การนิเทศแบบสอนงานและการใหคําปรึกษาเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการจัดการเรียนรูและการวิจัยช้ันเรียนของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณิตศาสตร 

คณะครุศาสตร REC-SRU 013/2020 

1๔ ประสบการณของพยาบาลจิตเวชและเจาหนาที่ดูแลผูปวย
จิตเวชที่ประสบเหตุการณไมพึงประสงคจากการทํางาน: 
วิจัยเชิงคุณภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 014/2020 

1๕ การออกแบบบรรจุภัณฑขาวไรเพื่อผูบริโภคทั่วไป                    
และผูบริโภคที่มีความบกพรองทางการเห็น                       
: กรณีศึกษาอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 015/2020 

1๖ การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกปาลม
นํ้ามันในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 016/2020 



ที่ ช่ือโครงการวิจัย สังกัด เลขที่รับรอง 
1๗ การศึกษาขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร                 

ในประเทศไทยและจํานวนผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรแยก
ตามสาขา 

คณะนิติศาสตร 
 

REC-SRU 017/2020 

๑๘ กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนอาวทาศาลา                 
ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

REC-SRU 018/2020 

1๙ ปจจัยที่สัมพันธกับความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล 
 

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 019/2020 

๒๐ วัฒนธรรม “จาก” เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
: กรณีศึกษาตําบลบางใบไม อําเภอเมือง                            
จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

อยูในระหวางดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการจริยธรรม 

๒๑ การพัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการปองกันและควบคุม
ไขเลือดออกของหมู 2 ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย
เครือขายโรงพยาบาลสุราษฎรธานี 

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 021/2020 

๒๒ ความรับผิดทางแพง กรณีรถหายในหางสรรพสินคา คณะนิติศาสตร REC-SRU 022/2020 
 

๒๓ การพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อสงเสริมแนวคิดการเขียนโปรมแก
รมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 023/2020 

๒๔ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสีเขียวของโรงงานไม
ยางพาราแปรรูปในจังหวัดสุราษฎรธานี                    

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 024/2020 

๒๕ ปจจัยที่สัมพันธกับอุบัติการณการติดเช้ือหนอนพยาธิในดิน
ของเด็กนักเรียนในเขตจังหวัด สุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 025/2020 

๒๖ การใชเทคนิคทางเหมืองขอมูลเพื่อพัฒนาโมเดลการ
ประเมินผลการเขียนโปรแกรมภาษาสแครช 
 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 026/2020 

๒๗ สิทธิของผูค้ําประกัน : ศึกษากรณีภายหลงั  ของผูค้าํ คณะนิติศาสตร REC-SRU 027/2020 
 

๒๘ การพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการ
รณรงคปองกันเอชไอวีในนักศึกษาชายระดับอาชีวศึกษา                 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะพยาบาลศาสตร REC-SRU 028/2020 

๒๙ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่นตามแนวคิดศาสตร                      
พระราชาสูการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูอยางยั่งยืน 

คณะครุศาสตร REC-SRU 029/2020 

๓๐ การพัฒนากระบวนการเทียบโอนผลการเรียนอัตโนมัติ    
โดยใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ                            
และการเรียนรูเครื่อง 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 030/2020 

๓๑ การรับรูความเส่ียงของกระบวนการทํากิจกรรมดํานํ้าตื้น
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในบริเวณแหลงทองเที่ยวแนว
ปะการังเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานี 

วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว 

REC-SRU 031/2020 

๓๒ แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย                  
ที่สงผลตอเหตุการณความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและ
วิกฤตการณของนักทองเที่ยวผูหญิงชาวตางชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว 

REC-SRU 032/2020 

๓๓ การประยุกตส่ือดิจิตอลแบบ มัลติมีเดียออนไลน                      
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารทองถิ่น                                          
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว 

REC-SRU 033/2020 
 



ที่ ช่ือโครงการวิจัย สังกัด เลขที่รับรอง 
๓๔ รูปแบบการเรียนรูในการปรับตัวของภูมิปญญาทองถิ่นตาม

ภูมินิเวศ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
คณะครุศาสตร REC-SRU 034/2020 

๓๕ การเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นเพื่อสรางความทรงจํา                
รวมของชุมชน 

คณะครุศาสตร REC-SRU 035/2020 

๓๖ การประยุกตใชหลัก 5 ดีของพุทธทาสภิกขุเพื่อการ                
แนะแนวสวนตัวและสังคมสําหรับการพัฒนาคน 

คณะครุศาสตร REC-SRU 036/2020 

๓๗ การวิเคราะหศักยภาพในดานการวางแผนการผลิต                              
และการตลาดขม้ินชันในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 037/2020 

๓๘ แนวทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาเกษตรกรผูผลิตและแปรรูปขม้ินชัน                                         
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 038/2020 

๓๙ ปญหาการบังคับใชพรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา               
พ.ศ. ๒๕๓๕ ศึกษากรณีการพิสูจน การครอบครอง                    
และการจับกุมไกปา 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 039/2020 
 

๔๐ มาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงานในพื้นที่                              
จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 040/2020 

๔๑ การละเมิดพุทธวินัยบัญญัติของพระภิกษุที่สงผลกระทบ          
ตอพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 : ศึกษากรณี
กระทําความผิดอาญา 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 041/2020 
 

๔๒ ปญหาการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวน                          
ในกรณีไมรับคํารองทุกขในคดีอาญา 

คณะนิติศาสตร อยูในระหวางดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการจริยธรรม 

๔๓ สมการพยากรณพฤติกรรมเส่ียงตอโรคโนโมโฟเบีย                      
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

REC-SRU 043/2020 

๔๔ การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร
สวนยางพาราและสวนทุเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

บัณฑิตวิทยาลัย REC-SRU 044/2020 

๔๕ สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเส่ียง
โรคเบาหวานและความเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงของแรงงาน
ตางดาวชาวพมา 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

อยูในระหวางดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการจริยธรรม 

๔๖ การเรียนรูขามรุนของเด็กปฐมวัยเพื่อสงเสริม             
การบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

คณะครุศาสตร อยูในระหวางดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการจริยธรรม 

๔๗ การใชโครงงานเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา                 
ในวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนครูคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎรธานี 

คณะครุศาสตร REC-SRU 047/2020 

๔๘ การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานในวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร: 
กรณีศึกษาประเด็นการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 

คณะครุศาสตร REC-SRU 048/2020 
 

๔๙ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานขาวไร  
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 049/2020 
 

๕๐ ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูภาษาจีน
กลางโดยใชโปรแกรม Kahoot ของนักศึกษาชาวไทย 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

REC-SRU 050/2020 



ที่ ช่ือโครงการวิจัย สังกัด เลขที่รับรอง 
๕๑ การประเมินมูลคาเศรษฐศาสตรปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

บานควนยูง จังหวัดสุราษฎรธานี 
คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 051/2020 

๕๒ ความเปนไปได ในการสรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ                   
จ ากข ม้ิน ชั น เพื่ อ ส ร า ง มู ลค า เ พิ่ ม ใ ห กั บ เ กษต รก ร                          
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาการจัดการ REC-SRU 052/2020 

๕๓ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย    
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
เขตพื้นที่ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 

REC-SRU 053/2020 

๕๔ มาตรการการแกไขและปองกันปญหาหน้ีนอกระบบ : 
กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 054/2020 

๕๕ การพัฒนากลไกการปองกันอาชญากรรมไซเบอรอยาง
ยั่งยืน : กรณีศึกษากองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 055/2020 

๕๖ การพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่ปกครองทองถิ่นในการ
ปอง กันและปราบปรามอาชญากรรมส่ิ งแวดลอม : 
กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะนิติศาสตร REC-SRU 056/2020 

๕๗ แนวโนมการใชภาษาไทยถิ่นภาคใตของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานี 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

REC-SRU 057/2020 
 

*สรุปโครงการตามป(20xx) ตามปท่ีรับรอง 

** สรุปขอมูลตามคณะ 

คณะ จํานวนโครงการ 
คณะครุศาสตร 8 
คณะพยาบาลศาสตร 6 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

9 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4 

คณะนิติศาสตร 12 
วิทยาลยันานาชาติการ
ทองเท่ียว 

5 

คณะวิทยาการจัดการ 11 
บัณฑิตวิทยาลยั 1 
 

 
 
 
 
 


