
 

 
 

รายงานผล 
การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

  

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2556 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขท่ี 900/2563 นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 31 เรื่อง รายละเอียดน าเสนอดังนี้ 
 

ตาราง 1 ผลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล า
ดับ 

ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ ชื่อโครงการ วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่
หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับ 
รอง
เลขที ่

1 อาจารย์กรกนก ตระกลูการ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ผลของโปรแกรมสุขภาพจติศึกษาต่อความร่วมมือใน
การรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจติเภทชุมชน : ธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

19-ส.ค-63 18-ส.ค-64 022 

2 อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์
เพชร 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรยีนหนองหลวงประชา
บ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 023 

3 อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ประสิทธิผลการบ าบัดอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่า
เสื่อมด้วยผ้ายืดสมุนไพรและการสร้างเสริมดูแล
สุขภาพตนเองในกลุ่มผูสู้งอายุบ้านโคกสมบรูณ์ หมู่2 
ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 024 

4 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ดาเชิง
เขา 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ผลการให้ความรู้และการยดืเหยยีดกล้ามเนื้อในการลด
ความเสีย่งต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้ามือ 
ต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 025 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุ
รัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร  

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ผลของการแช่เท้าด้วยน้ าสมุนไพรรางจืดร่วมกบัการ
ส่งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพในการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยในเกษตรกร บ้านหนองโน หมู่ 7 ต าบลรอบ
เมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 026 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับครูระดับประถมศึกษาในจงัหวัดร้อยเอ็ด 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 027 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของชุมชนต าบลท่า
ม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ โดยใช้
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 028 

8 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ดาเชิง
เขา 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การประเมินความเสีย่งต่อสุขภาพด้านอาชีวอนามัยใน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างปลูกพืชผัก 

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 029 

9 นายนิวัฒน์ วงศ์ใหญ ่ คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

"ความรอบรู้ดา้นสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยการก าจัดยุงลายโดยการใช้ธูป
สมุนไพรพื้นบ้านของประชาชนบ้านน้ าเกลี้ยง  

15-ก.ย-63 15-ก.ย-64 030 



    ตาราง 2 (ต่อ) ผลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล า
ดับ 

ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ ชื่อโครงการ วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับ 
รอง
เลขที ่

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ 
ไชยชนะแสง 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหาร
และโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ใน
เด็กก่อนวัยเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1-ต.ค-63 30-ก.ย-64 031 

11 นางยุวดี อุชายภิชาต ิ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ปัจจัยท านายการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
ดูแลเด็กป่วยโรคไขเ้ลือดออกขณะเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เขตจงัหวัดร้อยเอ็ด 

22-ต.ค.-63 21-ต.ค.-64 032 

12 นางสาวพรรณงาม วรรณพฤกษ์ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซมึเศร้าของ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยูต่ามล าพัง 

12-พ.ย-63 11-พ.ย-64 033 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  
อาษาธง   

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

การพัฒนาทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE แบบมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชนในจังหวดัร้อยเอ็ด 

1-ธ.ค-63 30-พ.ย-64 034 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  
สืบสิงห ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน ด้วยเครื่องมือ EF 
GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร 

23-ธ.ค-63 22-ธ.ค-64 035 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  
สืบสิงห ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ STEM 
Education ส าหรับครูปฐมวัยในจงัหวัดร้อยเอ็ด 

23-ธ.ค-63 22-ธ.ค-64 036 

16 อาจารยส์ุธัญญา กฤตาคม  คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

14-ม.ค-64 
 
 

13-ม.ค-65 
 
 

001 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  
อาษาธง   

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดสื่อดิจิทัล
ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยการสร้างพลังบวกแบบมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

11-ก.พ-64 10-ก.พ-65 002 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดม
สันต ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาด้วยเครื่องมือ EF 
GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร  

11-ก.พ-64 10-ก.พ-65 003 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดม
สันต ์

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้น าส าหรับ
นักศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 

11-ก.พ-64 10-ก.พ-65 004 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภิมล บุญ
พอก   

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยในสังกัด
กรมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ด้วย
เครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดยโสธร  

11-ก.พ-64 10-ก.พ-65 005 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภิมล บุญ
พอก   

คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาเด็กปฐมวยัโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอด็ 

11-ก.พ-64 10-ก.พ-65 006 

22 อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัต ิ คณะครุศาสตร ์ การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ TPACK Model 
ส าหรับนักศึกษาครู 4.0 

17-ก.พ-64 16-ก.พ-65 007 



  

ตาราง 3 (ต่อ) ผลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

ล า
ดับ 

ชื่อผู้ขอจริยธรรม คณะ ชื่อโครงการ วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่หมดอายุ
ใบรับรอง 

รับ 
รอง
เลขที ่

23 อาจารย์พันธ์ทิพา คนฉลาด คณะครุศาสตร ์ รูปแบบการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาบูรณาการ
ร่วมกับพัฒนาทักษะการสอนคณติศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

2-มี.ค-64 1-มี.ค-65 008 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญ
ณรงค์ วิเศษสัตย ์

คณะครุศาสตร ์ การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชน
ไทยส าหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลก
อนาคต 

3-มี.ค-64 2-มี.ค-65 009 

25 นางสาวสุรีพร ศรีโพธ์ิอุ่น คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ผลของรูปแบบการประเมินทักษะปฏิบัติด้วยวิธี 
Objective Structural Clinical Examination 
(OSCE) ต่อผลสมัฤทธ์ิรายวิชาปฏบิัติการ
พยาบาลมารดา-ทารก และผดุงครรภ์ 1 ของ
นักศึกษาพยาบาล 

15-มี.ค-64 14-มี.ค-65 010 

26 อาจารยณ์ิชพันธุ์ระว ี เพ็งพล คณะพยาบาล
ศาสตร ์

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

8-เม.ย-64 7-เม.ย-65 011 

27 อาจารย์อตญิา โพธิ์ศรี คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

12-พ.ค-64 
 
 

11-พ.ค-65 
 
 

012 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพภารัตน์ 
ไชยชนะแสง 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ประสิทธิผลของการวางแผนจ าหนา่ยผู้ป่วยเด็ก
โรคปอดอักเสบและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
หรือผู้ดูแล 

12-พ.ค-64 
 
 

11-พ.ค-65 
 
 

013 

29 นางสาวบุณยดา วงค์พิมล 
 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ประสบการณ์การจดัการความเสี่ยงของพยาบาล
ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่
ระบาดของโควดิ 19 

12-พ.ค-64 
 
 

11-พ.ค-65 
 
 

014 

30 นางสาวปรินทรญ์าดา มาลาแสง คณะพยาบาล
ศาสตร ์

การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวช
โดยใช้สื่อมลัติมเีดียส าหรับผูดู้แลผูป้่วยโรคจติ
เวชในชุมชน อ าเภอเสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 

18-พ.ค-64 
 
 
 

17-พ.ค-65 
 
 
 

015 

31 อาจารย ์ดร.สรุัมภา เจรญิสุข 
แก้ววงษ์ 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ผลของโปรแกรม Circuit training ที่ส่งผลต่อ
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

28-พ.ค-64 27-พ.ค-65 016 


