
 

 

ประกาศรายช่ือผู/ลงทะเบียนเข/าร8วมอบรม  

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด/านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยK”   

จัดโดย  

งานส8งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุK 

วันจันทร'ท่ี  16  สิงหาคม  2564   

ผ8านส่ืออิเล็กทรอนิกส' โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหน8งทางวิชาการ หน8วยงาน 

1 นางสาวปวีณัย บุญปก อาจารย' นักวิชาการอิสระ 

2 นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3 นางสาวภลิตา คุณดิลกพจน' อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4 นางสาวสวลี อุตรา อาจารย' คณะวิศวกรรมศาสตร'และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

5 นางสาวกัญญ'กุลณัช พีรชาอัคร

ชัย 

ผู̂ช8วยศาสตราจารย' มรภ.เพชรบูรณ' 

6 นางสาวนภาพร เวชกามา ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7 นางสาวฐิติมา นรโภค ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

8 นายแก8นเพชร แฝงสีพล อาจารย' มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสาน 

9 นายประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย' มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

อีสานขอนแก8น 

10 นางสาวจิระนันท' อินทรีย' ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

11 นายพลกฤต กล่ันแก̂วดำรง อาจารย' มหาวิทยาลัยราชภัฏบ̂านสมเด็จเจ̂าพระยา/

คณะวิศวกรรมศาสตร'และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

12 นางสาวกชพร ไวสู̂ศึก อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

13 นายพรภิรมย' ยอดบุญ อาจารย' วิทยาลัยสงฆ'พุทธโสธร 

14 นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา อาจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

15 พระพรหมพิริยะ มาลัยรักษ' อาจารย' วิทสงฆ'พุทธโสธร 

16 นายพระครูโอภาสสราธิคุณ อาจารย' วิทยาลัยสงฆ'พุทธโสธร 

17 นายกฤษฎ์ิสรัล รุจิรภัชปณัยภพ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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18 นายจรัญ สะทัน อาจารย' มมร.อส 

19 นายอมร มะลาศรี ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

20 นางสาวนุชรีพร นาถมทอง ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 

21 นายชวลิต อ8อนบุญมี อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

22 นางพิมพ'ลิขิต แก̂วหานาม ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

23 นายวิวรรธน' พุทธานุ อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

24 นายพร̂อม ดวงมณี นักศึกษา(ปริญญาเอก) คณะศิลปศาสตร' 

25 นายฐกร กิจอานันท' นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร' 

26 นางสาวอาริยา ปuองศิริ ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

27 นางสาวสิรินดา กมลเขต ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

28 นางสาวพรกมล รูปเลิศ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร' 

29 นายโสภณ มูลหา อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

30 นางจริยา อินทนิล ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

31 นางสาวพิพิธธนวดี สมคะเณย' ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

32 นายอนุชา ลาวงค' อาจารย' ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

33 นางภัชรินทร' ซาตัน ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะบริหารศาสตร' 

34 นางสาวสุกานดา พันตาเอก อาจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

35 นางปาริชา มารี เคน รองศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

36 นางสาวมาลัย สุวรรณผา นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

37 นางสาวสุดารัตน' เพ็งค่ำ อาจารย' คณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' 

38 นางสาวดวงเดือน อ่ิมประสงค' 

บุญใหญ8 

เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักส8งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งาน

ทะเบียนและประมวลผล) 

39 นางสกาวเดือน พิมพิศาล เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

40 นางสาวบุณรดา ปากดีสี ครู ชำนาญการพิเศษ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ'พิทยาสรรพ' 

41 นายวิจิตร ศิริกิจ อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

42 นายศาตรา สหัสทัศน' ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

43 นางสาวกมลวรรณ รัชตเวชกุล อาจารย' คณะบริหารศาสตร' 

44 นายวทัญzู แก̂วสุพรรณ อาจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

45 นางสาวศรุดา หมู8โยธา เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

46 นายกตัญzู แก̂วหานาม รองศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 



ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหน8งทางวิชาการ หน8วยงาน 

47 นางสาวนิตยา แสงประจักษ' อาจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

48 นางกันทิมา ศิริสันติเมธาคม อาจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

49 นายกฤษณ' ขุนลึก ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

50 นายพงศกร ชาวเชียงตุง อาจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

51 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

52 นางสาวปนัดดา สังข'ศรีแก̂ว ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

53 นายสุวรรณวัฒน' เทียนยุทธกุล ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

54 นายยงยุทธ รัชตเวชกุล อาจารย' คณะการบัญชีและการจัดการ 

55 นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร' 

56 นางสาวลดา ภารประดิษฐ กรรมการผู̂จัดการ บริษัท 

ลดา คอสเมติกส' 2017 

(ประเทศไทย)จำกัด 

คณะศิลปศาสตร' 

57 นางSweet Dawn Hallazgo KSU graduate studies 

student 

Phd student 

58 นางสาวปนัดดา โพธินาม ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

59 นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ อาจารย' คณะบริหารศาสตร' 

60 นางสาวสดช่ืน อุตอามาตย' อาจารย' คณะบริหารศาสตร' 

61 นางสิริอร วงษ'ทวี อาจารย' คณะบริหารศาสตร' 

62 นางสาวธีรนาถ สุวรรณเรือง ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

63 นายจักรินทร' ตรีอินทอง อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

64 นางสาวมณฑกานต' ทุมมาวัติ อาจารย' คณะบริหารศาสตร' 

65 นายอธิพงษ' ภูมีแสง นักวิเคราะห'นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 

66 นางสาวมัลลิกา นาจันทอง อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

67 นางพนอจิต นิติสุข อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

68 นางสาวคคนางค' รัตนานิคม ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

69 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

70 นางสาวนวลใจ โครแสง ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

71 นางสาววรพัทธนันท' ศรีสูงเนิน ไม8มี คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

72 นางจตุพร คำสงค' อาจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

73 นายอภิเชษฐ เสมอใจ อาจารย' สถาบันวิจัยและพัฒนา 



ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหน8งทางวิชาการ หน8วยงาน 

74 นางสาวธัญชนก แก̂วหานาม เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

75 นางจารุณี อูปแก̂ว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส 

76 นายกิตต์ิธนัตถ' ญาณพิสิษฐ' อาจารย' คณะศิลปศาสตร' 

77 นางอมรรัตน' เอ่ียมเชย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

78 นายวรกร วิชัยโย อาจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

79 นายเจษฎา สิงห'ทองชัย ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

80 นางสาวจำลองลักษณ' เสียงสน่ัน อาจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

81 นางสาววรนุช นิลเขต ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศึกษาศาสตร'และนวัตกรรมการศึกษา 

82 นางสาวระพีพรรณ ประจันตะ

เสน 

ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ 

83 นายกิตธวัช บุญทวี อาจารย' คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

84 นายสวัสด์ิ วิชระโภชน' ผู̂อำนวยการ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

85 นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ' ผู̂ช8วยศาสตราจารย' คณะศิลปศาสตร' 

86 นางนุชนาถ มีนาสันติรักษ' ผู̂ช8วยศาสตราจารย' ม.ราชภัฎมหาสารคาม 

87 นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

88 นายวิชยุทธ จันทะรี ผู̂ช8วยศาสตราจารย' สำนักงานอธิการบดี 

 


