
ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คณะ/หน่วยงาน ตําแหน่ง

1 นางสาว แก้วตา  สูตรสุวรรณ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 นางสาว จิระนันท์  อินทรีย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 นาย ชาญณรงค์  ชมนาวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 นางสาว ฐิติมา นรโภค อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 นาย ณัฏฐพงศ์  เจนวิพากษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 นาย ธนิพันธ์  พงษ์จงมิตร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 นาง พนอจิต  นิติสุข อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 นางสาว พนิดา วงศ์ปรีดี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 นางสาว พิชชาภรณ์ วันโย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 นาย พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร -
11 นางสาว ภลิตา คุณดิลกพจน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร -
12 นางสาว วิลาสินี ศรีแสนยงค์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 นาย ศุภชัย ภูลายดอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14 นาง สาวิภา  รัตนกร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(ACADEMIC PLAGIARISM: PROBLEMS, CAUSES AND PREVENTIVE STRATEGIES)" 

วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 - 17.30 น.

ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

(RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) 

"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

และ เรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรมในวงการวิชาการ :  ปัญหา สาเหตุ และกลยุทธ์ในการป้องกัน 



15 นาง สุภาพร  พุ่มริ้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 นางสาว อภิญญา ภูมิสายดอน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17 นางสาว อรนุช  สีหามาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 นาง อุไร กุลบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 นาย กันต์ กิ่งโก้ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
20 นางสาว กัลยรัศมิ์  ทิณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
21 นาย ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
22 นางสาว ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
23 นาย ธรรมรัตน์ บุญรอด อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
24 นางสาว นิศากร  สรรพเลิศ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
25 นางสาว ปนัดดา โพธินาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
26 นางสาว ปารมี  ลางคุลานนท์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
27 นาง ปารีณา  แอนเดอร์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
28 นางสาว ปิยะนุช  เทือกเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
29 นาง ภัชรินทร์  ซาตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
30 นางสาว วไลพร  พลอยวิเลิศ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
31 นาง สิริอร  วงษ์ทวี อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
32 นาง สุกัญญา  ดวงอุปมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์
33 นางสาว สุดาทิพย์   เกาะสมบัติ - คณะบริหารศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
34 นาง เสาวลักษณ์  จิติมงคล อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์
35 นางสาว กชพรรณ วงค์เจริญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
36 นาง กันทิมา  ศิริ สันติ เมธา คม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
37 นาง จตุพร  คําสงค์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ -



38 นาง ชนกกานต์  สหัสทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
39 นาย ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
40 นาย ดํารงค์ ก่องดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
41 นาย เดชาวุธ  บุญลักษณ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
42 นาย ทรงเกียรติ  ซาตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
43 นาย ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
44 นาย ธรรมนูญ  ปัญญาทิพย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
45 นาย ธันวา  ใจเที่ยง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
46 นางสาว ธีรนาถ  สุวรรณเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
47 นางสาว นวลใจ  โคตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
48 นางสาว นิตยา  แสงประจักษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
49 นางสาว เนตรดารา  จันทร์อุตส่าห์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
50 นางสาว บุษกร  สุวรรณรงค์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
51 นางสาว ปุณิกา  ฉายเสมแสง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
52 นาย พงศกร  ชาวเชียงตุง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
53 นาย วรรณพล  พิมพะสาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
54 นาง วิราวรรณ  เหมันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
55 นางสาว ศิริพร จรรยา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
56 นาง สกาวเดือน   พิมพิศาล - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
57 นางสาว อรัญญา  นนทราช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
58 นางสาว อัจฉรา  สุมังเกษตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
59 นางสาว กรรณิกา  ถุนาพรรณ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 นาย กําธร  สารวรรณ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



61 นางสาว เกียรติสุดา สุวรรณปา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 นาย ประพนธ์  เนียมสา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
63 นาย ปิยณัฐ   โต อ่อน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64 นางสาว พรศิริ  คําหล้า อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65 นางสาว รัชฎา  แต่งภูเขียว อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
66 นาย ราชันย์  วงษ์ทวี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
67 นาง อัจฉรา ชุมพล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
68 นาย อุทัย  ธารพรศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
69 นาย กตัญญู  แก้วหานาม รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
70 นาง กนกเนตร  พินิจด่านกลาง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
71 นางสาว กมลพัฒน์  ไชยสงคราม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
72 นางสาว ณญา  ศิริชาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
73 นางสาว ณัฐนันท์  สีดาแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
74 นาย ภูมิ หมั่นพลศรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
75 นาง ปาริชา  มารี  เคน รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
76 นางสาว พรพิทักษ์  เห็มบาสัตย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
77 นาง พรพิมล  พิมพ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
78 นางสาว พิพิธธนวดี  สมคะเณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
79 นาง พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
80 นางสาว พิลาศลักษณ์  ภูลวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
81 นางสาว ภัควรินทร์  มานะสิริสิทธิ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
82 นางสาว มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
83 นางสาว มัลลิกา นาจันทอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์



84 นาย ยุทธพงษ์  เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
85 นางสาว วนุชชิดา  สุภัควนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
86 นาย ศาตรา  สหัสทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
87 นางสาว สิรินดา กมลเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
88 นางสาว สุชานาถ  สิงหาปัด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
89 นาย โสภณ  มูลหา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
90 นาย อภิเชษฐ  เสมอใจ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
91 นางสาว อารยา  ลาน้ําเที่ยง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
92 นางสาว อาริยา  ป้องศิริ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
93 นาง กรรณิการ์ ห้วยแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
94 นางสาว กฤติกา สุวรรณเรือง - สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
95 นางสาว ศรุดา หมู่โยธา - สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
96 นางสาว สุมาลา  นันบุญ - สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
97 นาย นิตย์  นามวงษ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการศึกษา
98 นาย อาวุธ โสเพ็ง - สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรณรักษ์
99 นาง ปฏิมา  บุษราคัม - สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

จัดโดย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวสุมาลา  นันบุญ 06-3598-7896

นางสาวศรุดา หมู่โยธา 08-7950-9988


