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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 
Professor Dr. Mohd Sofian Bin Omar Fauzee  Universiti Utara Malaysia 
Associate Professor Dr. Nik Ramli Nik Abdul Rashid Universiti Teknologi MARA 
Asst.Prof.Dr.Nattapong  Jantachalobon  Rangsit University 
Dr.Sirirat    Sinprajakphon  Thaksin University 
Dr.Klangjai    Sangwichitr  Prince of Songkla University 
Dr.Kanokwan    Watkins  Prince of Songkla University 
Dr.Woralak    Bancha   Prince of Songkla University 
Dr.Khanchai    Wongchana  Prince of Songkla University  
Dr.Patcharee    Sumethokul  Nakhon Si Thammarat  
        Rajabhat University 
Associate Professor Dr. Praman Tepsongkroh  Hayai University 
Dr. Chadchom    Ratsameemonthon  Hayai University 
Dr. Chutima    Wangbenmad   Hayai University 

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ 
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
รศ.ดร.ธีระ     สินเดชารักษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.วิลาวรรณ    รักผกาวงศ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.กฤตพร    ห้าวเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.ทองฟู     ศิริวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ทรงกลด   จารุสมบัติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.สิริวรรณ    นันทจันทูล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.พร้อมพิไล    บัวสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วิสุทธิ์     วิจิตรพัชราภรณ ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.จิตตินันท์    บุญสถิรกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.วิโรจน ์   เจษฎาลักษณ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รศ.ดร.ชมพูนุท     โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.สุภัค    มหาวรากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.สุเมธ    เนติลัดดานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 12 

The 12th Hatyai National and International Conference 
ง 

 

รศ.ดร.วัลลภ     บัวชุม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รศ.ดร.นฤมล     กิมภากรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.จิตจิโรจน์    อิทธิชัยเจริญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศ.ดร.กนกอร     สมปราชญ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.จารุณี    ซามาตย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.นพมาศ    สุวชาต ิ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.กฤตพา     แสนชัยธร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร.วิรัช    วงศ์ภินันท์วัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.มนตรี    วงษ์สะพาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.จุลสุชดา     ศิริสม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.อภิญญา    วงศ์พิริยโยธา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.ชาญชัย     คงเพียรธรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.ภรภัทร   เฮงอุดมทรัพย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.อาภรณ์     ดีนาน   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.สุชาดา    พงศ์กิตติวิบูลย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ณรงค์     พลีรักษ์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.จิติมา     วรรณศรี   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กฤธยากาญจน์   โตพิทักษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์    ภักดีวงศ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ     ดาบเพชร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. อุไรวรรณ   ชัยชนะวิโรจน ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นัฎฐิกา     นวพันธุ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร     หลินเจริญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.วิชชุดา    สร้างเอ่ียม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผศ.ดร.โชคชัย     สุเวชวัฒนกูล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รศ.ดร.สุบิน    ยุระรัช   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผศ.ดร.กันยารัตน์    ศรวีิสทิยกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รศ.ดร.ประสาท     เนืองเฉลิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.อนุ    เจริญวงศ์ระยับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.กฤษฎา     กุณฑล   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
รศ.ดร.บูฆอรี     ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผศ.ดร.ปรีดา    เบ็ญคาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผศ.ดร.อนุมัต ิ   เดชนะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์   บุญนำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
รศ.ดร.วันชัย     ธรรมสัจการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.เกษตรชัย    และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.รณสรรพ ์   ชินรัมย์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รศ.ดร.สามารถ     ทองเฝือ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รศ.ดร.เรวดี    เพชรศิราสัณห์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา   จิตภักดีบดินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.ศรีสุรางค์    สุทธปรียาศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.สุวรรณา    จิตภักดีบดินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.ชยุต    นันทดุสิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.จุไรทิพย์    หวังสินทวีกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง    สามารถ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.ปรียา    แก้วพิมล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.กฤษรัตน์    ศรีสว่าง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.จรัญญา    หุ่นศรีสกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.จารุวรรณ   กฤตย์ประชา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.วิภาดา    เวทย์ประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.ฐปรัตน์    รักษ์ภาณุสิทธิ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ดร.สุกัญญา    เดชอดิศัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.น้ำทิพย์     ตระกูลเมฆี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.เอกรินทร์    สังข์ทอง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
        วิทยาเขตปัตตานี 
รศ.ดร.เรวดี     กระโหมวงศ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รศ.ดร.รุ่งชัชดาพร    เวหะชาติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รศ.ดร.เจษฎา     นกน้อย   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.อนิวัช   แก้วจำนงค์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.อานนท์    ศรีบุญโรจน์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ผศ.ดร.ศิวพร     แซ่วัน   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.ธิดาภัทร    อนุชาญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์   น้อยเสงี่ยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดร.กิตติพร    เนาว์สุวรรณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
รศ.ดร.ก้าน     จันทร์พรหมมา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
รศ.ทัศนีย์    ประธาน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.วิทวัส     ดิษยะศริน สัตยารักษ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.จุฑามาศ     วิศาลสิงห์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.ปกรณ ์   ลิ้มโยธิน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.ปุณยนุช     รุธิรโก   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.เก็ตถวา     บุญปราการ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.วรลักษณ์    ลลิตศศิวิมล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.วิวัฒน์    จันทร์กิ่งทอง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.กอแก้ว    จันทร์กิ่งทอง   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.นุกูล     ชิ้นฟัก   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.เธียรชัย    พันธ์คง   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.ดร.พล     เหลืองรังษี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.เชาวนี     แก้วมโน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.สิริลักษณ์     ทองพูน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ฟาริดา     ซาชา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.จุฑามาศ     พรหมมนตรี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.มณีรัตน์     รัตนพันธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ผศ.เจริญเนตร     แสงดวงแข  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องประชุมย่อย 
ระดับนานาชาติ 
International (Education Session) 
  Chairman:  Dr.Khwanchit Suwannoppharat 
  Vice-Chairman: Dr.Chadchom Ratsameemonthon 
  Secretary:  Aj.Nathaphon Rujiruangrot 
  Asst. Secretary: Aj.Piyada Jingwangsa 

 International (Social Sciences, Humanities, Business, etc. Session 1) 
  Chairman:  Dr.Kanokwan Watkins 
  Vice-Chairman: Assoc. Prof. Dr.Praman Tepsongkroh 
  Secretary:  Aj.Chanwut Thongkamkaew 
  Asst. Secretary: Aj.Nutsana Na Phayap 

 International (Social Sciences, Humanities, Business, etc. Session 2) 
  Chairman:  Dr.Natika Chaiyanupong 
  Vice-Chairman: Dr.Farida Sasha 
  Secretary:  Aj.Wachara Chaiyakhet 
  Asst. Secretary: Aj.Anchalee Watcharajinda 

 
ระดับชาติ 
กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์ 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน 
  รองประธาน 1:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติยา ศรีพูล 
  รองประธาน 2:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข 
  เลขานุการ:  อ.จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา 
กลุ่ม 2 สังคมศาสตร์ (1) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ ์ลิ้มโยธิน 
  รองประธาน:  รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์
  เลขานุการ:  อาจารย์พิทยาภรณ์ พัฒโน 
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กลุ่ม 3 สังคมศาสตร์ (2) 
  ประธาน:  ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว 
  รองประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ 
  เลขานุการ:  อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ 
กลุ่ม 4 สังคมศาสตร์ (3) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
  รองประธาน:  ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี 
  เลขานุการ:  อาจารย์พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ 
กลุ่ม 5 การศึกษา (1) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ 
  รองประธาน:  ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ 
  เลขานุการ:  อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์ 
กลุ่ม 6 การศึกษา (2) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย 
  รองประธาน:  ดร.ชุติมา ทัศโร 
  เลขานุการ:  อาจารย์ชญาน์ทัต เอ่ียวเรืองสุรัติ 
กลุ่ม 7 การศึกษา (3) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ 
  เลขานุการ:  อาจารย์พัชรินทร์ เสริมการดี 
กลุ่ม 8 การศึกษา (4) 
  ประธาน:  ดร.อานอบ คันฑะชา 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
  เลขานุการ:  อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต 
กลุ่ม 9 การศึกษา (5) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง 
  เลขานุการ:  อาจารย์อัจฉรา เทศขำ 
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กลุ่ม 10 การศึกษา (6) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม 
  รองประธาน:  ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี 
  เลขานุการ:  อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์ 
กลุ่ม 11 การศึกษา (7) 
  ประธาน:  ดร.เฉลิมชัย มนูเศวต 
  รองประธาน:  ดร.สุมณฑา วงศ์งาม 
  เลขานุการ:  อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน 
กลุ่ม 12 การศึกษา (8) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ 
  รองประธาน:  ดร.อริสรา บุญรัตน์ 
  เลขานุการ:  อาจารย์เสนีย์ ชอบงาม 
กลุ่ม 13 การศึกษา (9) 
  ประธาน:  ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุวรรณโน 
  เลขานุการ:  อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย 
กลุ่ม 14 การศึกษา (10) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์อติศัพท์ 
  รองประธาน:  ดร.ชนัฐ พรหมศรี 
  เลขานุการ:  อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์ 
กลุ่ม 15 การศึกษา (11) 
  ประธาน:  ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว 
  รองประธาน:  อาจารย์เจรจา บุญวรรโณ 
  เลขานุการ:  นางสาวกัลยา เบ็ญดุสะ 
กลุ่ม 16 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (1) 
  ประธาน:  ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค 
  เลขานุการ:  อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์ 
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กลุ่ม 17 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (2) 
  ประธาน:  ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก 
  รองประธาน:  ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง 
  เลขานุการ:  อาจารย์วีนา หาญณรงค์ 
กลุ่ม 18 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (3) 
  ประธาน:  ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด 
  รองประธาน:  ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย 
  เลขานุการ:  ดร.เพ็ญสุข เกตุมณี 
กลุ่ม 19 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (4) 
  ประธาน:  ดร.จักรเกียรติ์ เมธานัย 
  รองประธาน:  ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง 
  เลขานุการ:  อาจารย์ศุภลักษณ์ กาสาวพัฒร 
กลุ่ม 20 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (5) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ จันทร์กิ่งทอง 
  รองประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 
  เลขานุการ:  อาจารย์พรทิพย์ เสี้ยมหาญ 
กลุ่ม 21 บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (6) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล 
  รองประธาน:  ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
  เลขานุการ:  อาจารย์นธี เหมมันต์ 
กลุ่ม 22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
  รองประธาน:  อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร 
  เลขานุการ:  อาจารย์สันทัด พรหมแท่น 
กลุ่ม 23  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) 
  ประธาน:  ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี 
  รองประธาน:  อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 
  เลขานุการ:  อาจารย์เจริญ  รุ่งกลิ่น 
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กลุ่ม 24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย ท่าด ี
  รองประธาน:  อาจารย์ณธัชสร จุติสงขลา 
  เลขานุการ:  อาจารย์อภิรักษ์ พันธ์พณาสกุล 
กลุ่ม 25 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (1) 
  ประธาน:  รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 

  รองประธาน:  ทพ.ดร.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร 
  เลขานุการ:  อาจารย์อดิศักดิ์ หวานใจ 
กลุ่ม 26 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (2) 
  ประธาน:  ดร.สุทธิสา ยาอีด 
  รองประธาน:  ดร.วไลพร พราหมณ์ชู 
  เลขานุการ:  อาจารย์ณัฐกานต์ นิลอ่อน 
กลุ่ม 27 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (3) 
  ประธาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
  รองประธาน:  ดร.นรันต์ ณัฏฐารมณ ์
  เลขานุการ:  นางสาววิไลวรรณ ทวีรัตน์ 
 
 


