
 

 

 

อาจารย� ดร.ภัทริกา  ชิณช�าง 

เลขที่ 1/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�สิรวิชญ�  ปDEนคํา 

เลขที่ 2/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�อัจฉราภรณ�  จุฑาผาด 

เลขที่ 3/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.วรรณษา วังแสนแก)ว 

เลขที่ 4/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�พรรณภา สรสิทธิ์ 

เลขที่ 5/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ศศิกาญจน� มุสิกวรรณวัฒน� 

เลขที่ 6/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�นุชศรา นันโท 

เลขที่ 7/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ดวงดาว ภูครองจิตร 

เลขที่ 8/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�รุ�งอรุณ ชัยศิริรัตน� 

เลขที่ 9/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�สุพจน� บัวเลิง 

เลขที่ 10/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ทิพย�ภารัตน� ไชยชนะแสง 

เลขที่ 11/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ลัดดา พลพุทธา 

เลขที่ 12/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�เครือวัลย� ดิษเจริญ 

เลขที่ 13/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ปาริชาติ อาษาธง 

เลขที่ 14/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.ณิชพันธุ�ระวี เพ็งพล 

เลขที่ 15/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ชนิดาวดี สายืน 

เลขที่ 16/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�บุณยดา วงค�พิมล 

เลขที่ 17/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�วิภาพร จันทนาม 

เลขที่ 18/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ขวัญจิรา กันทะโล 

เลขที่ 19/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ปลมา โสบุตร� 

เลขที่ 20/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ศตวรรษ อุดรศาสตร� 

เลขที่ 21/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ลําพงษ� ศรีวงค�ชัย 

เลขที่ 22/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�วาสนา สุระภักดิ์ 

เลขที่ 23/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ณัฐริกา ราชบุตร 

เลขที่ 24/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ช�อทิพย� แตงพันธ� 

เลขที่ 25/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�สุขสันต�  ทับทิมหิน 

เลขที่ 26/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�มณีนุช  ฉวีวงศ� 

เลขที่ 27/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.นภศูล  ศิริจันทร� 

เลขที่ 28/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.สัญชัย  ฮามคําไพ 

เลขที่ 29/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�อนงค�ศรี  จันทะคัด 

เลขที่ 30/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�พัชราวรรณ  จันทร�เพชร 

เลขที่ 31/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ฉัตรลดา  ดีพร)อม 

เลขที่ 32/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�พนิดา  ชูเวช 

เลขที่ 33/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ชุติพร  นครศรี 

เลขที่ 34/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.ธวัชชัย ดาเชิงเขา 

เลขที่ 35/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�เพชรัตน�  ศิริสุวรรณ 

เลขที่ 36/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�นิวัฒน�  วงศ�ใหญ� 

เลขที่ 37/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ธนวัน  สุทธิมูล 

เลขที่ 38/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�เกศกนก  หาทรัพย� 

เลขที่ 39/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.อรัทยา  ถนอมเมฆ 

เลขที่ 40/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ณัฐธิดา บุตรพรม 

เลขที่ 41/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�ศุภชัย  ราชอาจ 

เลขที่ 42/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.ทนันยา  คําคุ)ม 

เลขที่ 43/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ธิติ  จันตะคณุ 

เลขที่ 44/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.สุนันวดี  พละศักดิ ์

เลขที่ 45/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายอาทิตย� ศรีลําพัง 

เลขที่ 46/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวกนกวรรณ นัยลี 

เลขที่ 47/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวจุฬารัตน� พลเยี่ยม 

เลขที่ 48/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวพรพิมล  บุพศิริ 

เลขที่ 49/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวสมฤทัย  โพธิ์ศรี 

เลขที่ 50/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายธีรพงษ�  ชินรัมย� 

เลขที่ 51/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายฐาปกรณ�  จักรชัย 

เลขที่ 52/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวณัฐกานต�  รูปเหมาะ 

เลขที่ 53/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวมนทิราลัย  สิทธิบุรี 

เลขที่ 54/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายณรงค�ฤทธิ์  ปากวิเศษ 

เลขที่ 55/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายอติคุปต�  จันทรา 

เลขที่ 56/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวสิริยากร  ภูธรเลิศ 

เลขที่ 57/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวธาริกา  ทํานา 

เลขที่ 58/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวนันทวัน  พนมไผ� 

เลขที่ 59/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายชญานนท�  ภวภูตานนท� 

เลขที่ 60/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายณรงค�ศักดิ์ ดังพิมาย 

เลขที่ 61/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาววริวรรณ วิไลลักษณ� 

เลขที่ 62/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวธิดารัตน� สวัสดิ์นาที 

เลขที่ 63/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวอารียา ยามพูน 

เลขที่ 64/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวเกศณิชชา สาระชิต 

เลขที่ 65/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�สุติมา ฮามคําไพ 

เลขที่ 66/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวรัตติยากร พงษ�ศาสตร� 

เลขที่ 67/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวพิยดา บุญประสิทธิ์ 

เลขที่ 68/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวฐิตาภา นิลพันธ� 

เลขที่ 69/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาววิลาวัณย� วันภักด ี

เลขที่ 70/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวพลอยริมไพร พิลัย 

เลขที่ 71/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ร)อยเอก ดร.กิตติพงษ� พลทิพย� 

เลขที่ 72/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย� ดร.จุฑารัตน� จิตต�ถนอม 

เลขที่ 73/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง 

เลขที่ 74/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�วัลลักษณ� เที่ยงดาห� 

เลขที่ 75/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�สิทธิศักดิ์ เตียงงา 

เลขที่ 76/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

ผู)ช�วยศาสตราจารย�ลลิตา พิมทา 

เลขที่ 77/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�วารีรัตน� วรรณโพธิ์ 

เลขที่ 78/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

อาจารย�เกรียงไกร กันแก)ว 

เลขที่ 79/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

เลขที่ 80/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางยุพเรศน�  ประทีป ณ ถลาง 

เลขที่ 81/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายประจิตร  ประเสริฐสังข� 

เลขที่ 82/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร� 

เลขที่ 83/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวอารีรัตน�  คุณหงส� 

เลขที่ 84/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นายวัชรกร เนตรถาวร 

เลขที่ 85/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

 

นางสาวจริยาภรณ� มะละปะที 

เลขที่ 86/2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 
ร�วมกับ 

    ศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให)ไว)เพื่อแสดงว�า 

ได)เข)าร�วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด)านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ด)านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�” 

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ณ ห)องมันปลา อาคารศูนย�ฝ>กประสบการณ�วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด 

          ให)ไว) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2571 
 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข� 

  รองอธิการบดีฝBายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท)องถิ่น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.วิรชั วงศ�ภินันท�วัฒนา 

เลขานุการศูนย�จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
ผู)ช�วยศาสตราจารย� ดร.จกัรพันธ� ขัดชุ�มแสง 
 ประธานศูนย�จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 


