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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่านบทความ) 
1. รองศาสตราจารย์กิตต ิ ตันไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ดใส ขันติวรพงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8. อาจารย์ ดร.สริิวิท อิสโร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ ์ แสงมณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
10. อาจารย์ ดร.กันยปรณิ ทองสามส ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
12. รองศาสตราจารย์พรชัย นาคสีทอง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค มหาวิทยาลยัทักษิณ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณ ี มหาวิทยาลยัทักษิณ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรยีัน สาและ๊ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหูำหมดั สาแลบิง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรตุม ์ นาที มหาวิทยาลยัทักษิณ 
18. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต ์ สุวรรณนพรตัน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
19. อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
22. อาจารย์ ดร.นิจกานต ์ หนูอุไร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรตัน ์ ทองสกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
26. อาจารย์ ดร.ปุณยวีร ์ หนูประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
27. อาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
28. รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
29. รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
30. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นธยา พลศร ี วิทยาลัยชุมชนยะลา 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
33. อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ ์ ไชยเจรญิ มหาวิทยาลยันเรศวร 
34. อาจารย์ ดร.รญัชนีย ์ ศรีสมาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามส ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอร ี ยีหมะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
37. อาจารย์ ดร.อารยา สุขสม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
38. อาจารย์ ดร.ไชยา เกษารัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
39. อาจารย์ ดร.รัชชพงษ ์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
40. อาจารย์ ดร.มุจลินทร ์ ผลกล้า มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
41. อาจารย์ ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
42. อาจารย์ ดร.ชยุต อินทร์พรหม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ทองขาว มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์ กาญจนะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จไุรศริ ิ ชูรักษ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
46. อาจารย์ ดร.รุจริาพรรณ คงช่วย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
47. อาจารย์ ดร.ปรดีา เบ็ญคาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ธรรมสัจการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะพรรณ ์ จุลสุวรรณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวิทย ์ ศิริธร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
51. อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิร ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ชูสงค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
54. อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
55. อาจารย์ ดร.นราวด ี บัวขวัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (วันนำเสนอบทความ) 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2. รองศาสตราจารย์มนตร ี มีเนียม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
4. อาจารย์ ดร.ปกรณ ์ ลิ้มโยธิน มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นธยา พลศร ี วิทยาลัยชุมชนยะลา 
6. รองศาสตราจารย์พัชรินทร ์ ฆังฆะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ จันทร์เพ็ชร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
10. อาจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
11. อาจารย์ ดร.ฆายนยี ์ ช. บุญพันธ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
12. อาจารย์ ดร.อภิรด ี สรวิสตูร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
13. อาจารย์ ดร.วรพจน ์ ปานรอด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
14. อาจารย์ ดร.จุติกา โกศลเหมมณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
15. อาจารย์ ดร.อาคม โสวณา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิลักษณ ์ คัมภิรานนท์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ดินลานสกูล มหาวิทยาลยัทักษิณ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ี กะโหมวงศ ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
20. อาจารย์ ดร.เสาวณ ี ทับเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
21. อาจารย์ ดร.สุวิมล บัวทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
22. อาจารย์ ดร.ปิยะนุช พรประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
23. อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ ์ ตั้งเซ่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
24. อาจารย์ ดร.นราวด ี บัวขวัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
25. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
26. อาจารย์ ดร.มุจลินทร ์ ผลกล้า มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 


