
 หลักฐาน 2.1.6 (6) สรุปผลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

  ล าดับ ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ 
 

ชื่อโครงการ 
 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับรองเลขที ่

1 นางสาวพนิดา ชูเวช   คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลการใช้โปรแกรมกระโดดเชือกท่ีมีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของ
นักศึกษาชาย มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

7-ส.ค.-62 6-ส.ค.-63 0-011 

2 นางสาวพนิดา ชูเวช   คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลการออกก าลังกายด้วยกายบรหิารที่มีผลต่อค่าดัชนีมวล
กาย เปอร์เช็นตไ์ขมัน และความออ่นตัวของผู้สูงอายุท่ีมี
น้ าหนักเกินเกณฑ ์

7-ส.ค.-62 6-ส.ค.-63 0-012 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนส่งเสรมิทักษะการ
จัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู  

7-ส.ค.-62 6-ส.ค.-63 0-013 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย ์

คณะครุศาสตร ์ การศึกษาความตองการและความจ าเปนในการสงเสริม
สมรรถนะดจิิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู 

7-ส.ค.-62 6-ส.ค.-63 0-014 

5 นายปริวัตร ปาโส คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลการฝึกด้วยน้ าหนักร่วมกับลูกบอลออกก าลังกายเพื่อ
พัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาบอลเลย์บอล
หญิง   

16-ส.ค.-62 15-ส.ค.-63 0-015 

6 นายปริวัตร ปาโส คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นย า
ในการยิงประตูแบบเลย์อัพ ของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

16-ส.ค.-62 15-ส.ค.-63 0-016 

7 นายปริวัตร ปาโส คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลของโปรแกรมเกมนันทนาการทีม่ีต่อสมรรถภาพทางกาย
ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

16-ส.ค.-62 15-ส.ค.-63 0-017 

8 นายปริวัตร ปาโส คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่มตี่อสุข
สมรรถนะของประชาชน บ้านบุ่งค้า จังหวัดร้อยเอ็ด 

16-ส.ค.-62 15-ส.ค.-63 0-018 

9 นางสาวบุณยดา วงค์พิมล คณะพยาบาลศาสตร ์ ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านบทบาทจากพยาบาลผู้
ปฏิบัติการสู่อาจารย์พยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

13-ก.ย.-62 12-ก.ย.-63 0-019 

10 นายจิรวุฒิ กุจะพันธ์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจติอาสาสร้างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดปลอดบุหรี ่

24-ก.ย.-62 23-ก.ย.-63 0-020 

 



 

 
 

  ล าดับ ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ 
 

ชื่อโครงการ 
 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับรองเลขที ่

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน ์  
ไชยชนะแสง 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ประสิทธิผลของการวางแผนจ าหนา่ยต่อการกลับมารักษาซ้ า
และพฤติกรรมของผูดู้แลเด็กโรคปอดอักเสบ 

2-ต.ค.-62 1-ต.ค.-62 0-021 

12 นายนิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการตัดวงจร
ลูกน้ ายุงลายโดยการใช้ปูนแดงหลงัจากเกิดอุทกภัยใน
ประชาชนชุมชนบ้านไค่นุ่น หมู่ที่ ๕ ต าบลนาแซง อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

17-ต.ค-62 16-ต.ค-63 0-022 

13 นางสาววิชญาพร ราชร ี คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การเปรยีบเทียบประสิทธิผลระหวา่งการรับประทานวุ้น
รางจืดร่วมกบัการอบสมุนไพร กับการรับประทานวุ้นรางจดื
ในการลดระดับโคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

24-ต.ค-62 23-ต.ค-63 0-023 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน ์  
ไชยชนะแสง 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคสมองพิการ 

11-พ.ย-62 10-พ.ย-63 0-024 

15 อาจารยส์ุรีพร ศรีโพธ์ิอุ่น คณะพยาบาลศาสตร ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์กับ
ระดับความสูงยอดมดลูกในผู้คลอดครรภ์ครบก าหนด 

19ธ.ค-62 18ธ.ค-63 0-025 

16 อาจารยล์ าพงษ ์ ศรีวงค์ชัย คณะพยาบาลศาสตร ์ การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ใน
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกและครอบครัว 

6-ม.ค-63 
 

5-ม.ค-64 
 

0-001 
 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  
วิเศษสัตย ์

คณะครุศาสตร ์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพคร ู

6-ม.ค-63 
 

5-ม.ค-64 
 

0-002 
 

18 นายภูริพัฒน ์สมดวง นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-003 
 

19 นางสาวธนธรณ์ ปาสาน า นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัย
เรียน 

   4-ก.พ-63 3-ก.พ-64 
0-004 

 
20 นายกฤษฎา เขื่อนโยธา นักศึกษาสังกัด คณะ

พยาบาลศาสตร ์
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุบ้านนากระตึบ อ าเภอ 
เสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 3-ก.พ-64 
0-005 

 
21 นางสาวรัชดาวรรณ ภารแสวง นักศึกษาสังกัด คณะ

พยาบาลศาสตร ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซมึเศร้าในผูสู้งอายุท่ีป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-006 
 



 

 

 

  

ล าดับ ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ 
 

ชื่อโครงการ 
 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับรองเลขที ่

21 นางสาวรัชดาวรรณ ภารแสวง นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซมึเศร้าในผูสู้งอายุท่ีป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-006 
 

22 นางสาวเพชรรัตน ์วิเศษศิลป ์ นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหกล้มของผูส้งูอายุ : ชุมชนบ้านท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 3-ก.พ-64 
0-007 

23 นางสาวสุกัญญา วงษ์ธานี นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-008 
 
 

24 นายสัจจา พัตรพัก นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายโุรคเบาหวานชนิดที่ ๒ บ้าน
หนองสิม ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-009 
 

25 สิบเอกญาณภัทร เดชมงคล นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-010 
 

26 นายณัฐณณร ์หาศิริ นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

ความเครยีดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-011 
 

27 นางสาวพัณณิตา สุวรรณภมู ิ นักศึกษาสังกัด คณะ
พยาบาลศาสตร ์

คุณภาพการนอนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

4-ก.พ-63 
 

3-ก.พ-64 
 

0-012 
 

28 นายโชติระวี อินจ าปา คณะพยาบาลศาสตร ์ ปัจจัยท านายความตั้งใจในการหลกีเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดร้อยเอ็ด 

19-ก.พ-63 
 

19-ก.พ-64 
 

0-013 
 

29 นางณัฐริกา ราชบุตร คณะพยาบาลศาสตร ์ ประสิทธิผลของกลุม่บ าบัดตามแนวคิดการปรบัเปลีย่น
ความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการใช้หญ้าดอกขาวต่อ
ความเครยีด พฤติกรรมเลิกบุหรี่และคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 

28-ก.พ-63 
 
 
 

27-ก.พ-63 
 
 
 

0-014 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุรตัน ์ปัญจะ 
กลิ่นเกษร 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การศึกษาดัชนีช้ีวัดความสุขของผูสู้งอายุประเทศไทย 28-ก.พ-63 27-ก.พ-63 0-015 

31 อาจารย์ชนิดาวด ีสายืน 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพผู้สูงอายโุดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

5-มี.ค-63 4-มี.ค-64 0-016 
 



ล าดับ ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ 
 

ชื่อโครงการ 
 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับรองเลขที ่

33 อาจารย์ชนิดาวด ีสายืน คณะพยาบาลศาสตร ์ ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพต่อ
สมรรถภาพการท าหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุ 

10-เมย.63 
 

9-เมย.64 
 

0-018 
 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  
ไชยชนะแสง 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั :
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม 

5-พ.ค.-63 4-พ.ค.-64 0-019 
 

35 อาจารยล์ัดดา พลพุทธา คณะพยาบาลศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

5-พ.ค.-63 4-พ.ค.-64 0-020 

36 ผู้ช่วยศาสตรจารยส์ุพรรณิการ์ ชนะนิล คณะครุศาสตร ์ การวิเคราะห์เชิงพุทธิปัญญาเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ระดับความ
เข้าใจและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่องความ
ฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูชั้นปีท่ี 3 

18-พ.ค-63 17-พ.ค-64 0-021 

                         

                ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
            

                   

       


