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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู้ทรงคุณวุฒริะดับชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ แสงดวงแข   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสชุดา ศิริสม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คล้ายประยงค์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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ดร.กัลยา ตันสกุล     นักวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ ์ลิ้มโยธิน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ จันทร์กิ่งทอง   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ฟาริดา ซาซา      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.อริสรา บุญรัตน์     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ชุติมา ทัศโร      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.เชาวนี แก้วมโน     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูชว่ย    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พล เหลืองรังษี    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ผู้ทรงคุณวุฒริะดับนานาชาติ 
Professor Dr. Mohd Sofian Bin Omar Fauzee  Universiti Utara Malaysia 
Associate Professor Dr. Aizan Binti Yaacob  Universiti Utara Malaysia 
Assistant Professor Dr. Amrita  Kaur   Universiti Utara Malaysia 
Associate Professor Dr. Nik Ramli Nik Abdul Rashid Universiti Teknologi MARA 
Professor Dr. Tippawan Liabsuetrakul   Prince of Songkla University 
Assistant Professor Dr.Suraiya Sulaiman  Prince of Songkla University 
Dr.Kanokwan Watkins     Prince of Songkla University 
Dr.Suwimol Jungjit     Thaksin University 
Dr.Sattra Keawphang     Thaksin University 
Associate Professor Dr. Praman Tepsongkroh  Hayai University 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องประชุมย่อย 
ระดับชาติ 
กลุ่ม 1 การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ 
  รองประธาน: อาจารย์ปูชิตา    ชูเชิดปานรังษี 
  เลขานุการ: อาจารย์อรุณพร    อธิมาตรไมตรี 

กลุ่ม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหาวรากร 
  รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา   เลี้ยงรื่นรมย์ 
  เลขานุการ: นางสาวสิรินาฏ    เพ็ชรรัตนมุณี 

กลุ่ม 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น 
  รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร  แสงดวงแข 
  เลขานุการ: อาจารย์กันยา    สกุลดี 

กลุ่ม 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์พรชัย   ลิขิตธรรมโรจน์ 
  รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พล   เหลืองรังษี 
  เลขานุการ: อาจารย์วีณา    หาญณรงค์ 

กลุ่ม 5  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประธาน: อาจารย์ ดร.นิวัตน์   สวัสดิ์แก้ว 
  รองประธาน: รองศาสตราจารย์ทัศนีย์   ประธาน 
  เลขานุการ: อาจารย์สุนิตดา    ชูสวัสดิ ์

กลุ่ม 6 การศึกษา 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.สุดาพร   ทองสวัสดิ์ 
  เลขานุการ: อาจารย์สุภาวดี    ธรรมรัตน์ 
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กลุ่ม 7  การศึกษา 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วัน   เดชพิชัย 
  รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ 
  เลขานุการ: อาจารย์พัชรินทร์   เสริมการดี 

กลุ่ม 8 การศึกษา 
  ประธาน: รองศาสตราจารย์มนตรี   มีเนียม 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.ชุติมา   ทัศโร 
  เลขานุการ: อาจารย์ภาชินี    เต็มรัตน์ 

กลุ่ม 9 การศึกษา 
  ประธาน: อาจารย์ ดร.อานอบ   คันฑะชา 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.อริสรา   บุญรัตน์ 
  เลขานุการ: อาจารย์วิมล    งามยิ่งยวด 

กลุ่ม 10 การศึกษา  
  ประธาน: อาจารย์ ดร.ตรัยภูมินทร์   ตรีตรีศวร 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.เชาวนี   แก้วมโน 
  เลขานุการ: อาจารย์เครือวัลย์   ทองหนูนุ้ย 

กลุ่ม 11 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
  ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.คนึงนิจต์   หนูเช็ก 
  เลขานุการ: อาจารย์พรทิพย์    เสี้ยมหาญ 

กลุ่ม 12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ประธาน: อาจารย์ ดร.อนันท ์  ชกสุริวงค ์  
  รองประธาน: อาจารย์จักรกฤษณ์   หมั่นวิชา 
  เลขานุการ: อาจารย์ณธัชสร    จุติสงขลา 

กลุ่ม 13 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.สุทธิสา   ยาอีด 
  เลขานุการ: อาจารย์อรฤทัย    อับดุลหละ 
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กลุ่ม 14 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
  ประธาน: อาจารย์ ดร.จักรเกียรติ ์  เมธานัย 
  รองประธาน: อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์   ทองพูน 
  เลขานุการ: อาจารย์นิศาชล    สกุลชาญณรงค์ 
 
ระดับนานาชาติ 
กลุ่ม 15 International (Education) 
  Chairman:  Dr.Khwanchit    Suwannoppharat 
  Vice-Chairman: Dr.Sumontha    Wongngam 
  Secretary:  Aj.Chanwut    Thongkamkaew 
  Asst. Secretary: Aj.Titayaporn    Mordee 

กลุ่ม 16 International (Social Sciences, Humanities, Business, etc.) 
  Chairman:  Dr.Kanokwan    Watkins 
  Vice-Chairman: Assoc. Prof. Dr.Praman  Tepsongkroh 
  Secretary:  Aj.Natsamol    Jirangvoraphot 
  Asst. Secretary: Aj.Chutima    Phetduang 
 


