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รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประชุมวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ระดับชำติ คร้ังท่ี 1 

“มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : พลังปัญญำเพ่ือกำรพัฒนำที่ย่ังยืน Wisdom power for sustainable development” 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่ำนบทควำม) 
1. ศาสตราจารย์ อ านวย ยัสโยธา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะศักดิ ์ เครือเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัภา ชิระมณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัภา พลานุกูลวงศ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7. รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8. ดร.กฤษรัตน ์ ศรีสว่าง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
9. ดร.สริิวิท อิสโร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
10. รองศาสตราจารย์ เรวตั  สุขสิกาญจน ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง มหาวิทยาลยัทักษิณ 
13. รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลยัทักษิณ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล มหาวิทยาลยัทักษิณ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภเิชษฐ กาญจนด ิ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย นาคสีทอง มหาวิทยาลยัทักษิณ 

17. ดร.อนินทร ์ พุฒิโชติ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

18. ดร.จริญญา ธรรมโชต ิ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
19. ดร.จันทราทิพย ์ สุขุม มหาวิทยาลยัทักษิณ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิ แสงทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรตัน ์ ทองสกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
25. ดร.พิชัย สุขวุ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
26. ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
27. ดร.ชยชนน ์ โพธิ์ทิพย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองทิพย์ หนูหอม มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
30. ดร.วันฮารงค ์ บินอิสริส มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
31. รองศาสตราจารย์ ทรรศนยี ์ คีรีศร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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32. รองศาสตราจารย์ กิตต ิ ตันไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอร ี ยีหมะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ทองขาว มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
36. ดร.อิสระ ทองสามส ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาถนเรศ อาคาสุวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
38. ดร.นัยนา โง้วศิร ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
39. ดร.มุจลินทร ์ ผลกล้า มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
40. ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
41. ดร.ไชยา เกษารัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
42. ดร.อารยา สุขสม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
43. ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (วันน ำเสนอบทควำม) 
1. รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2. ดร.สริิวิท อิสโร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ แสงมณ ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค มหาวิทยาลยัทักษิณ 
7. ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
8. ดร.พิชัย สุขวุ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
9. ดร.ชยชนน ์ โพธิ์ทิพย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
10. ดร.จรุีรัตน ์ รัตตโิชต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
11. ดร.ชนิกานต ์ ใสเกือ้ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
12. ดร.วันฮารงค ์ บินอิสริส มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
13. รองศาสตราจารย์ ทรรศนยี ์ คีรีศร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
14. ดร.นราวด ี บัวขวัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
15. ดร.ทวีสินธุ ์ ตั้งเซ่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ้อยทิพย ์ พลศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
17. ดร.จรรยส์มร ผลบญุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามส ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
20. ดร.มุจลินทร ์ ผลกล้า มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
21. ดร.อารยา สุขสม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
22. ดร.สลลิา วงศ์กระจ่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 


