
 
การประชุมหาดใหญวิชาการ    ครั้งที่  4 1       เรื่อง  “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
การประชุมหาดใหญวิชาการ  คร้ังที่ 4  มหาวทิยาลัยหาดใหญ  

ประจําปการศึกษา 2555 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 อาจารยประณีต   ดิษยะศริน  ที่ปรึกษา 

ดร.ชวลิต       หมื่นนุช   ที่ปรึกษา 
 ศาสตราจารย  ดร.ไพศาล     เหลาสุวรรณ  ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารยพสุ  สัตถาภรณ  ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ  ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารยทัศนีย  ประธาน  ประธานกรรมการ 
 ดร.นิวัตน       สวัสดิ์แกว  รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประยูร เทพนวล  กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชัยรัตน     จุสปาโล  กรรมการ 
 ดร.ประภาศ   ปานเจ้ียง  กรรมการ 
 อาจารยสุดาพร   ทองสวัสดิ ์  กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วิวัฒน จันทรกิ่งทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารยสุชาดา       สุวรรณขํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

 2.  คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 อาจารยเธียรชัย   พันธคง   ประธานกรรมการ 
 อาจารยฟาริดา   เรืองไมตรี  รองประธานกรรมการ 
 อาจารยบุญรัตน   บุญรัศมี   กรรมการ   
  นางสาวทัศนยวรรณ  ชูทอง   กรรมการ 
  นางสาววินิดา   หมัดเบ็ญหมาน  กรรมการและเลขานุการ 
  

 3.  ฝายออกแบบ  ประชาสัมพันธ  และพัฒนาสื่อ 
  อาจารยดวงฤดี   อุทัยหอม  ประธานกรรมการ 
  อาจารยวัชรา   บุรีศรี   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสุชาวดี       สินธุจําปาศักดิ์  กรรมการ  
  นางสาวธาริตา       บัวเมือง   กรรมการ 
  นายทยุตกรณ       บุญวิสูตร  กรรมการ 
  นายสุกีพลี       โตะแม   กรรมการ 
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  นางสาวอุษณีย       รุงชาติสถาพร  กรรมการ  
  นางสาวอัจฉรา       เทศขํา   กรรมการ 
  วาที่รอยตรีเดชวิน      แกวศรีวงศกร  กรรมการ 
  นางสาวสีตลา     พิศแลงาม  กรรมการ 
  นางสาวสมสมร      บุญทอง   กรรมการ 
  นายธนิตชัย       สมจิตต   กรรมการ 
  อาจารยชุติกาญจน      วิทยาพันธประชา กรรมการและเลขานุการ 
  

 4.  ฝายตอนรับและลงทะเบียน 
  อาจารยสุวัจนี   เพชรรัตน  ประธานกรรมการ 
  อาจารยปทุมวรรณ  ทองตราชู  รองประธานกรรมการ 
  อาจารยภัทรินทร   ทางรัตนสุวรรณ  กรรมการ 
  อาจารยบุตรี   บุญโรจนพงศ  กรรมการ 
  อาจารยหทัยมาศ   ขุนจันทร  กรรมการ 
  อาจารยมนตฤดี   ประกิจวัฒนากุล  กรรมการ 
  อาจารยดวงธิดา   พัฒโน   กรรมการ 
  อาจารยปรัศนีย   กายพันธ  กรรมการ 
  อาจารยบุญรัตน   บุญรัศมี   กรรมการ  
  อาจารยคุลยา   ศรีโยม   กรรมการ 
  นางสาวฟารีดา   หีมหมะ   กรรมการ 
  นางปยะนุช   ทวีรัตน   กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวสุวรรณี   เรืองเสน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

   5.  ฝายสถานท่ี    ไฟฟา  ยานพาหนะ  และรักษาความปลอดภัย 
  อาจารยนุกูล       ชิ้นฟก   ประธานกรรมการ 
  นายกิตติกร   เราเฉลิมวงษ  รองประธานกรรมการ 
  นายเอกพัฒน   บุญราศร ี  กรรมการ 
  นายณัทกร   จินดาสุวรรณ  กรรมการ 
  นายสันติ   สมกําลัง  กรรมการ 
  นายธีรธัชช   ลายสาร   กรรมการ 
  นายกูซาเหะ   รายอลือแมะ  กรรมการ 
  นายเดชธิศักดิ์   พรหมแกว  กรรมการ 
  นายธนากร   ยอดสวัสดิ ์  กรรมการ 
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  นายจิระศักดิ์   เตะหมัดหมะ  กรรมการ 
  นายปราโมทย   คําแสนหมื่น  กรรมการ 
  นายรพีพัฒน   บุญศิริ   กรรมการ 
  นางสาวธิษตยา   เพชรรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
  

 6.  ฝายบันทึกภาพ  แสง  เสียง  และโสตทัศนูปกรณ   
  อาจารยภัททิรา   กลิ่นเลขา  ประธานกรรมการ 
  นายสราวุธ   แกวสนิท  รองประธานกรรมการ 
  อาจารยสิน ี   กิตติชนมวรกุล  กรรมการ 
  นายพงศพันธ   เพ็ชรทรัพย  กรรมการ   
  นายจิรายุ       แซแต   กรรมการ 
  นายอภิชนม   เพชรนุน  กรรมการ 
  วาที่รอยตรีกิตติกานต  เพชรหวน  กรรมการ 
  นางสาวณิชาภา   เลปนะสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  

 7.  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 นางอรพินท     กิตติมานะรัศมี  ประธานกรรมการ 
 นางวิไลลักษณ   ใฝจันทึก  รองประธานกรรมการ 
 นางสวิตตา   พรหมมาศ  กรรมการ 
 นางสาวเพชรดาว  ผาติวรากร  กรรมการ 
 นางสาวเสาวลักษณ  เรืองโรจน  กรรมการและเลขานุการ 
  

 8.  ฝายประเมินผล 
  นายจิรวัฒน       นนทิการ  ประธานกรรมการ 
  นายสมเกียรต ิ   แกวเกาะสะบา  กรรมการ 
  วาที่รอยตรีหญิงมนัสรา  สุขพันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
  

 9.  ฝายประสานงานและเลขานุการ 
  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วิวัฒน จันทรกิ่งทอง  ประธานกรรมการ 
  อาจารยพล   เหลืองรังษี  รองประธานกรรมการ 
  อาจารยมณีรัตน   รัตนพันธ  กรรมการ 
  อาจารยพิฑูรย   ทองฉิม   กรรมการ 
  อาจารยไฮดา   มามะ   กรรมการ 
 นายวรรณะ   วิจิตร   กรรมการ 
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 นางสาวยารอนะ   ศรีอาหมัด  กรรมการ 
 นางสาวกุลนาถ   คงเหล   กรรมการ 
 นางสาวนิตยา   สังขแกว  กรรมการ 
 นางสาวโฉมยง   แกวคง   กรรมการ 
 นางสาวอังคนางค  กกแกว   กรรมการ 
 นางสาวสายสุดา   สุขแสง   กรรมการ 
 นางสาวพรธิดา   ระยับแสงมงคล  กรรมการ 
 นางสาวจุฑาธิป   แกลวทนงค  กรรมการ 
 นางสาวนิศาชล   สกุลชาญณรงค  กรรมการ 
  อาจารยสุชาดา   สุวรรณขํา  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเกศนภา   บุญเรือง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

 10.  ฝายจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
  ศาสตราจารย  ดร.ไพศาล  เหลาสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  ดร.พัชรี    เชบ-บึนเนอร  รองประธานกรรมการ 
  อาจารยกนกวรรณ  คงสกุล   กรรมการ 
  อาจารยจารุมาศ   มิ่งแกว   กรรมการ 
  นางจีรภา   มานพศิลป  กรรมการ 
  นางสาวลาวัณย   พรหมสุทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวกอกนก   จันทอิน   กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนภา   ชิณวงค   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพูลสิน   รัตนพงศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

 11. คณะกรรมการการประชุมกลุมยอย 
  11.1  การเกษตรเพื่อชุมชน 
  อาจารยปาริฉัตร   สิงหศักดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ 
  อาจารยวิทวัส   สุริยันยงค กรรมการ 
  อาจารยจิตนพา   วุนบัว  กรรมการ 
  อาจารยนุรซีตา   เพอแสละ กรรมการ   
  อาจารยวารีพร   ชูศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
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  11.2  การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 
   ดร.นิวัตน    สวัสดิ์แกว ประธานกรรมการ 
   อาจารยคัมภีร   ทองพูน  กรรมการ 
   อาจารยกฤติกา   เลขะกุล  กรรมการ 
   อาจารยทิรัศมชญา   พิพัฒนเพ็ญ กรรมการ 
   อาจารยขภิชาติ   ราชแสง  กรรมการ 
   อาจารยจิตกร ี   บุญโชติ  กรรมการ 
   อาจารยเสาวลักษณ   ณ    พัทลุง กรรมการ 
   อาจารยนพวัลภ   คงคาลิหมีน กรรมการ 
   อาจารยนุกูล         ชิ้นฟก  กรรมการ 
   อาจารยฤาชุตา         เทพยากุล กรรมการ 
   อาจารยวฤณดา     วงศโรจน กรรมการ 
   อาจารยสุนิตดา         ชูสวัสดิ์  กรรมการ 
   อาจารยจิษฎานุช   แสงศร ี  กรรมการ 
   อาจารยเอกราช                      มะลิวรรณ กรรมการ 
   อาจารยบุณคณา   บุณวรรณโณ กรรมการ 
   นางสาวพิทยาภรณ   พัฒโน  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุพรรณี   เกสรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  11.3  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   รองศาสตราจารย  ดร.ชูศักดิ์     เพรสคอทท ประธานกรรมการ 
   อาจารยนิติยา       ศรีพูล  รองประธานกรรมการ 
   อาจารยภัททิรา       กลิ่นเลขา กรรมการ 
   อาจารยสินี       กิตติชนมวรกุล กรรมการ 
   นางสาวอภิรดี       โกศัยกานนท กรรมการ 
   อาจารยเจริญเนตร      แสงดวงแข กรรมการและเลขานุการ  
 

  11.4 การศึกษา 
   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประยูร เทพนวล ประธานกรรมการ 
   รองศาสตราจารย  ดร.วัน  เดชพิชัย  กรรมการ 
   รองศาสตราจารย  ดร.สุจิตรา จรจิตร  กรรมการ 
   รองศาสตราจารย  ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ กรรมการ 
   ดร.รัชตา    ธรรมเจริญ กรรมการ 
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   ดร.จุฑารัตน   คชรัตน  กรรมการ 
   นางสาวสุภาวดี   ธรรมรัตน กรรมการ 
   นายเจตนสฤษฎิ์   สังขพันธ กรรมการ 
   นางสาวอรุณพร   อธิมาตรไมตรี กรรมการและเลขานุการ 
 

  11.5  ธุรกิจและการทองเท่ียว 
   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชัยรัตน จุสปาโล ประธานกรรมการ 
   ดร.ปกรณ    ลิ้มโยธิน กรรมการ 
   ดร.สิริลักษณ   ทองพูน  กรรมการ 
   ดร.คนึงนิจต   หนูเช็ก  กรรมการ 
   อาจารยปฏิพัฒน   กิตติโชควัฒนา กรรมการ 
   อาจารยประสิทธิ์   รัตนพันธ กรรมการ 
   อาจารยคุลยา   ศรีโยม  กรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยสุจิตราภรณ จุสปาโล กรรมการ 
   อาจารยมนตฤดี   ประกิจวัฒนากุล กรรมการ 
   อาจารยสวย   หลักเมือง กรรมการและเลขานุการ 
  

  11.6  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ผูชวยศาสตราจารยปุณยนุช  รุธิรโก  ประธานกรรมการ 
   อาจารยพัชรินทร   เสริมการดี กรรมการ 
   อาจารยณัฐวุฒิ   โกไศยกานนท กรรมการ 
   อาจารยพงศพัฒน   ฉายศิริพันธ กรรมการ 
   อาจารยสุลัยมาน   เภอโสะ  กรรมการ 
   อาจารยธนัญทร   ทองจันทร กรรมการ 
   นางสาวปวีณา   อินทกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 

  11.7  การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
   ดร.ประภาศ   ปานเจ้ียง ประธานกรรมการ 
   อาจารยสุภาภรณ   โกสีย  กรรมการ 
   อาจารยสุนิสา   เชาวนเมธากิจ กรรมการ 
   อาจารยอภินันท   สิริรัตนจิตต กรรมการ 
   อาจารยชุติมา   ทัศโร  กรรมการ 
   อาจารยอังศณา   ณ  สงขลา กรรมการ 
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   อาจารยพิชพรรณ   จันมณ ี  กรรมการ 
   อาจารยกฤติกา   พาณิชยพงศ กรรมการ 
   นางสาวกัลยา   เบ็นดุสะ กรรมการและเลขานุการ 
   
 

   


