การประชุมครั้งที่ 1/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.001/2562 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.002/2562 การพัฒนามาตรวัดความหมายในชีวิตของนักศึกษา
ใบรับรองเลขที่ HE-002-2562
รับรองวันที่ 25 ม.ค. 2562

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 3
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

วันที่ 22 มี.ค. 2563

การประชุมครั้งที่ 2/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.001/2562 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
พิจารณาสืบเนื่อง
รับรองข้อ 1
วาระที่ 3

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

การประชุมครั้งที่ 3/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2
3
4

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.003/2562 การศึกษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการปลูกสร้าง
ใบรับรองเลขที่ HE-003-2562 เรือนโคราช : กรณีศึกษาบ้านโคกกระชาย
รับรองวันที่ 30 เม.ย. 2562
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.004/2562 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรนา
แบบบูรณาการระดับลุ่มนาของลุ่มนาลาตะคอง
HE-RDI-NRRU.005/2562 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
องค์กรลุ่มนาลาตะคอง
HE-RDI-NRRU.006/2562 รูปแบบการบริหารเครือข่ายเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ใบรับรองเลขที่ HE-006-2562 ในการเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน
รับรองวันที่ 30 เม.ย. 2562

5

HE-RDI-NRRU.007/2562 การยกระดับรายได้ของชาวนาตลาดแคโดยพลัง
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 16 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 3
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 20 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 3

การประชุมครั้งที่ 4/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.006/2562

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน

รูปแบบการบริหารเครือข่ายเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ใบรับรองเลขที่ HE-006-2562 ในการเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน

พิจารณาสืบเนื่อง
วาระที่ 3

2

HE-RDI-NRRU.007/2562

พิจารณาสืบเนื่อง
วาระที่ 3

รับรองข้อ 2

3

HE-RDI-NRRU.008/2562

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

4

HE-RDI-NRRU.009/2562

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

- เอกสารที่ยื่นขอ
ยังไม่ครบถ้วน -

5

HE-RDI-NRRU.010/2562

รับรองข้อ 2

6

HE-RDI-NRRU.011/2562

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

7

HE-RDI-NRRU.012/2562

8

HE-RDI-NRRU.013/2562

9

HE-RDI-NRRU.014/2562

รับรองวันที่ 30 เม.ย. 2562

หมายเหตุ :

การยกระดับรายได้ของชาวนาตลาดแคโดยพลัง
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อผลการดาเนินงานที่ยงั่ ยืนของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
ปัญหาในการปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองบัญชีในประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
ผสมผสานเพื่อส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
การพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ รองรับการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรธรรมชาติบนฐาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนลุ่มนาลาตะคอง ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานโดยมุ่งเน้นการนาเสนอ
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 20 มี.ค. 2563

ไม่รับรองข้อ 5

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
(ขอสละสิทธิ)์

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

การประชุมครั้งที่ 5/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2
3
4

5

6

7

8

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.015/2562 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้วิธีการปรึกษา
หารือระหว่างครูนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
HE-RDI-NRRU.016/2562 แบบแผนการดาเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวในจังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.017/2562 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบล
ตลาด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.018/2562 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการ
ใบรับรองเลขที่ HE-018-2562 จัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต
รับรองวันที่ 27 พ.ค. 2562
ข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลมะเกลือ
ใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.019/2562 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการบริหาร
ใบรับรองเลขที่ HE-019-2562 จัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่
รับรองวันที่ 27 พ.ค. 2562
กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ พืนที่ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.020/2562 การพัฒนาแผนธุรกิจและการดาเนินงานระบบการ
ใบรับรองเลขที่ HE-020-2562 จัดจาหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกกลุ่มนาแปลงใหญ่
รับรองวันที่ 27 พ.ค. 2562
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.021/2562 การบริหารจัดการกลุ่มการผลิตข้าวเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานตามการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP)
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.022/2562 การพัฒนาฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 7 พ.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
9

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.023/2562 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ช่องทางจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผลิตภัณฑ์นาแปลงใหญ่
ในตาบลกระเบืองใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

การประชุมครั้งที่ 6/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.024/2562 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.025/2562 รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
ใบรับรองเลขที่ HE-025-2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับรองวันที่ 21 มิ.ย. 2562

3

4

5

HE-RDI-NRRU.026/2562 การพัฒนาช่องทางการตลาดข้าวท้องถิ่น
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกร
นาแปลงใหญ่ ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.027/2562 การบริหารจัดการทรัพยากรนากลุ่มนาแปลงใหญ่
ใบรับรองเลขที่ HE-027-2562 ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
รับรองวันที่ 21 มิ.ย. 2562
จังหวัดนครราชสีมา แบบมีส่วนร่วมโดยองค์ความรู้
ด้านฐานข้อมูลเชิงพืนที่
HE-RDI-NRRU.028/2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพื่อชะลอไตวายเรือรังในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 23 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 7 พ.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 2

การประชุมครั้งที่ 7/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1

2

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.029/2562 พฤติกรรม ความต้องการของนักท่องเที่ยว และ
ใบรับรองเลขที่ HE-029-2562 ปัจจัยทางการตลาดในมิติเอกลักษณ์และสิ่งบ่งชีทาง
รับรองวันที่ 23 ส.ค. 2562
ภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่อ
การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีของอุทยานธรณี
โคราช (Khorat Geopark)
HE-RDI-NRRU.030/2562 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
ใบรับรองเลขที่ HE-030-2562 และสมรรถภาพทางกายด้านการออกกาลังกายใน
รับรองวันที่ 23 ส.ค. 2562
ผู้สูงอายุ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 3
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 21 ส.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 3
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

วันที่ 14 เม.ย. 2563

การประชุมครั้งที่ 8/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1

2
3
4
5
6

7

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.029/2562 พฤติกรรม ความต้องการของนักท่องเที่ยว และ
ใบรับรองเลขที่ HE-029-2562 ปัจจัยทางการตลาดในมิติเอกลักษณ์และสิ่งบ่งชีทาง
รับรองวันที่ 23 ส.ค. 2562
ภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่อ
การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีของอุทยานธรณี
โคราช (Khorat Geopark)
HE-RDI-NRRU.030/2562 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
ใบรับรองเลขที่ HE-030-2562 และสมรรถภาพทางกายด้านการออกกาลังกายใน
รับรองวันที่ 23 ส.ค. 2562
ผู้สูงอายุ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.031/2562 ตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดสานักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
HE-RDI-NRRU.032/2562 ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญาและกลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.033/2562 ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.034/2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและ
องค์ความรู้ทางศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการนาเสนอ
ผลงานศิลปะเชิงเนือหา ของนักศึกษาประจา
หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.035/2562 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
พิจารณาสืบเนื่อง
รับรองข้อ 1
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 3
วันที่ 21 ส.ค. 2563

พิจารณาสืบเนื่อง
รับรองข้อ 1
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 3

วันที่ 14 เม.ย. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 1

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
8
9

10

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.036/2562 การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าโคกหนองโดน
เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน : เทศบาลตาบล
หนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.037/2562 กระบวนการส่งเสริมการรับรู้กฎหมายในการจัดการ
ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 :
ศึกษาป่าโสกบก เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.038/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีรสหวานของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
จอหอ ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

การประชุมครั้งที่ 9/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2
3
4
5
6

7

8
9

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.039/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการส้วม
ใบรับรองเลขที่ HE-039-2562 สาธารณะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
นครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.040/2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ในตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.041/2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กบั พฤติกรรมการป้องกัน
ใบรับรองเลขที่ HE-041-2562 มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในเขต
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
เทศบาลนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.042/2562 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตาบลหนองหอย
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.043/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ใบรับรองเลขที่ HE-043-2562 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
แห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.044/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรังกาใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.045/2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ดา้ นการใช้ยา และ
พฤติกรรมการใช้ยาชุด ของประชาชนในเขตชุมชน
ศรีษะละเลิง ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.046/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้สูงอายุ
ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.047/2562 ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
ใบรับรองเลขที่ HE-047-2562 โรคเบาหวาน บ้านหนองไผ่ ตาบลหนองไผ่
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 5 พ.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 16 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 17 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
10
11

12

13

14

15

16
17

18
19

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.048/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ใบรับรองเลขที่ HE-048-2562 ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง บ้านขนาย
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.049/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของ
ใบรับรองเลขที่ HE-049-2562 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของ
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนฝรั่ง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.050/2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ใบรับรองเลขที่ HE-050-2562 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกรวด
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.051/2562 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ และทัศนคติ ของ
ผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด
ในเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.052/2562 การรับรู้ ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใบรับรองเลขที่ HE-052-2562 และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของ
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.053/2562 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้ผลกระทบ
ใบรับรองเลขที่ HE-053-2562 จากการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
รับรองวันที่ 27 ก.ย. 2562
ตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.054/2562 คุณภาพนาดื่มและสภาพแวดล้อมโดยรอบเครื่องกรอง
นาดื่ม ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.055/2562 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม การป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน ตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.056/2562 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกัน
โรคและภาวะแทรกซ้อน ของโรคเรือรัง ด้วยการดูแล
สุขภาพ 8 ประการ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.057/2562 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 20 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 16 มี.ค. 2563

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 18 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2
(ขอสละสิทธิ์)

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 17 มี.ค. 2563

รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วันที่ 16 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

การประชุมครั้งที่ 10/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1

2
3
4
5

6

7
8

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.058/2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกพะงาดตาบลท่าลาด
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.059/2562 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ตามแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน 2560
HE-RDI-NRRU.060/2562 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและการรับรู้ผลกระทบ
จากการใช้สมาร์ทโฟนต่อสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.061/2562 ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ใบรับรองเลขที่ HE-061-2562 การสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รับรองวันที่ 21 ต.ค. 2562
ราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.062/2562 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของ
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลมะเกลือใหม่อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.063/2562 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
ใบรับรองเลขที่ HE-063-2562 การสื่อสารและการนาเสนอของนักศึกษาระดับ
รับรองวันที่ 21 ต.ค. 2562
ปริญญาตรี โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5E และวิธีการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
HE-RDI-NRRU.064/2562 การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานโดยมุ่งเน้นการ
นาเสนอภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
HE-RDI-NRRU.065/2562 ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของ
ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในอาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 1
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

ไม่รับรองข้อ 5

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 19 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 19 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
9

10

11
12

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.066/2562 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
HE-RDI-NRRU.067/2562 การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตาบล
ตลาดแคเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนตลาดแค เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.068/2562 การเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ของอัตลักษณ์ถิ่นที่เมือง
โคราชผ่านมุมมองกลุ่มชาติพันธุ์
HE-RDI-NRRU.069/2562 การศึกษาบทบาทสตรีต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 2

การประชุมครั้งที่ 11/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2
3

4
5

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.070/2562 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ตามแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน 2560
HE-RDI-NRRU.071/2562 การสารวจทักษะการบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษาพิการเรียนร่วมในระดับอุดมศึกษา
HE-RDI-NRRU.072/2562 การประเมินมาตรการเขตโซนนิ่งการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและสารวจ
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของ
นักเรียน ประเทศไทย
HE-RDI-NRRU.073/2562 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ 2ส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.074/2562 บทบาทของวัดในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี
บทบาทวัดป่าหนองกระทุ่ม ตาบลหนองบัวสะอาด
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4
เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 3

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองข้อ 2

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 2

การประชุมครั้งที่ 12/2562

รายชื่อโครงการวิจัยที่เข้ารอบการประชุมเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลาดับ หมายเลขสาคัญโครงการ
1
2

ชื่อโครงการวิจัย

HE-RDI-NRRU.073/2562 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ 2ส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.075/2562 ระบบเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ใบรับรองเลขที่ HE-075-2562 การเรียนรู้ซึ่งวิเคราะห์ด้วยการทาเหมืองข้อมูล
รับรองวันที่ 25 ธ.ค. 2562

3

5

6

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 4 ม.ค. 2564

HE-RDI-NRRU.076/2562 การศึกษาภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในจังหวัด
ใบรับรองเลขที่ HE-076-2562 นครราชสีมา

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4

HE-RDI-NRRU.077/2562 กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาค
ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคม
ปลอดคอร์รัปชันในจังหวัดนครราชสีมากรณีศึกษา
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน ตาบลพระพุทธ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.078/2562 การศึกษาเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ใบรับรองเลขที่ HE-078-2562 เกลือสปาสมุนไพรเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
รับรองวันที่ 25 ธ.ค. 2562
สุขภาพโดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน :
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
HE-RDI-NRRU.079/2562 รูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)
การจัดการประสบการณ์ลูกค้า และการรับรู้คุณค่า
ที่ส่งผลต่อความตังใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าธุรกิจ
โรงแรมประเภทบูติคในประเทศไทย: กรณีศึกษา
กลุ่มลูกค้า Generation BXY

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

รับรองวันที่ 25 ธ.ค. 2562

4

สถานะโครงการวิจัย
การยื่นพิจารณา ผลการประเมิน
พิจารณาสืบเนื่อง
รับรองข้อ 2
วาระที่ 3

หมายเหตุ :

วันที่ 24 มี.ค. 2563

รับรองข้อ 2

เข้าพิจารณาใหม่
รับรองข้อ 2
แจ้งปิดโครงการวิจัย
วาระที่ 4
วันที่ 27 มี.ค. 2563

เข้าพิจารณาใหม่
วาระที่ 4

1. รับรอง
2. รับรอง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เสนอประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตรวจสอบ
3. รับรอง โดยนาไปแก้ไข และเข้ารับการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใหม่
4. รับรอง โดยให้ออกใบรับรองว่าเป็นงานวิจัยอยู่ในข่ายยกเว้น
5. ไม่รับรอง

รับรองข้อ 2

