
เอกสาร 2 
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยประยกุต ์  
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1. ดร.สุรพงษ ์ ยิม้ละมยั, ปร.ด. (ไทศึกษา), มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2550 
2. ดร.บุษกร  โกมลตรี, ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวจิยั), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2560 
3. อาจารยณ์ชัรดา สมสิทธ์ิ, ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552 
4. อาจารยรั์ชนีฉาย  เฉยรอด, ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2558 
5. อาจารยว์ฑูิรย ์เมตตาจิตร, ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2558 
 

 
 

                         



รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ   
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1. ดร.กฤติยา  รัตนกานตะดิลก, Ph.D. (Translation Studies), University of Leeds, UK, 2559 
2.   อาจารยชุ์ติมา สวา่งวารี, ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 
3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไซนี  แวมูซอ, Ph.D. (Education), Auckland University of Technology, New Zealand, 2559 
4.   ดร.สิตา  มูสิกรังษี, Ed.D. (Applied Educational Studies), Oklahoma State University, USA, 2552 

5.   ดร.สมฤดี  คงพฒุ, Ph.D. (Education), the University of New South Wales, Australia, 2557 
 
 
 
 

                         



 
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1.  Assoc. Prof. Hu Wenhua, Ph.D. (Chinese Language and Characters), East China Normal University, P.R. China, 2553 
2.  ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส, Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics), Shanghai Normal University, P.R. China, 2558 
3.  อาจารยค์มสัน  สโรชวกิสิต, M.A. (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Language and Culture University, 
P.R. China, 2551 
4.  อาจารยทิ์ศาชล  แซ่ฟุ้ง, MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Sichuan University, P.R. China, 
2555 
5.  อาจารยบุ์ญทิวา  จนัทรเจริญ, M.A. (Literature Linguistics and Applied Linguistics), Xiamen University, P.R. China, 
2553 
 



รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
หลกัสูตรสิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชุมชนศึกษา 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อมอร  เจียรมาศ, สม.ม. (สังคมวทิยา), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  ปริญญาสุทธินนัท,์ ศศ.ด. (พฒันศาสตร์), มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
3. ดร.อุทิศ  สังขรัตน์, ปร.ด. (วฒันธรรมศึกษา), มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี  อ้ึงโพธ์ิ, Ph.D. (Musicology/ Ethnomusicology), Martin  Luther  University of  

Halle-Wittenberg, Federal  Republic  of  Germany 
5. อาจารยย์ทุธการ  ดิสกลุ, สม.ม. (มานุษยวทิยา), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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