
รายช่ืออาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ภาควชิาบริหารการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกรินทร์  สังขท์อง, Ph.D. (Educational Administration) University of  
                    Missouri-Columbia, U.S.A. 2550 
อาจารย์ 
  2. ดร. ชวลิต  เกิดทิพย,์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2549 
  3. ดร. เรชา ชูสุวรรณ, ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 
  4. ดร. ธีร หฤทยัธนาสันต,์ Ph.D. (Educational Administration), University of  
                    Missouri Columbia, U.S.A., 2553 
  5. ดร. วฒิุชยั  เนียมเทศ, ค.ด. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
  6. อาจารยว์รภาคย ์ ไมตรีพนัธ์, ค.ม. (นิเทศการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,     
                   2553 (ลาศึกษาต่อ ณ University of Missouri Columbia, U.S.A) 
 
ภาควชิาการศึกษา 
แผนกวชิาประถมศึกษา 
รองศาสตราจารย์ 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร. ธีรพงศ ์แก่นอินทร์, ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532 
อาจารย์ 
  2. อาจารยป์าลิดา สายรัตทอง พฒันพิชยั, ศษ.ม. (การประถมศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2551 
  3. อาจารยย์พุดี  ยศวริศสกลุ, ค.ม. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533  
  4. อาจารยสิ์นี  คูหามุข, ศษ.ม. (การประถมศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2551 
 
แผนกวชิาการศึกษาชนบท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วริินธร  อกัษรนิตย,์ Ph.D. (Rural Development) CLSU, Philippines, 2545 
อาจารย์ 
  2. ดร. ศกัรินทร์  ชนประชา, กศ.ด. (การศึกษาผูใ้หญ่), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2550 
  3. อาจารยส์นัน่   เพง็เหมือน, M.SC. (Rural and Regional Development Planning), สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 
                   เอเซีย, 2536 
 
 
 
 



แผนกวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วธิาดา สินประจกัษผ์ล, Ed.D. (Reading), Ball State U., U.S.A., 2529  
อาจารย์ 
  2. ดร. ณฐันี  โมพนัธ์, ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารศึกษา), มหาวทิยาลยัมหิดล, 2553 

3. ดร. อลิสรา  ชมช่ืน, ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
4. ดร.ธีระยทุธ  รัชชะ, ปร.ด. (หลกัสูตรและการเรียนการสอน), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2556 
5. อาจารยม์ะลิ ศรีชู, ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอนภาษาไทย), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2535 
6. อาจารยศุ์ภกาญจน์ บวัทิพย,์ วท.ม (พืชศาสตร์), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550 
7. อาจารยสุ์พรรษา  สุวรรณชาตรี, ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548  
8. อาจารยนิ์รมล  รัตนสงเคราะห์, ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยกุต)์, มหาวทิยาลยัมหิดล,2556 

 
แผนกวชิาศิลปศึกษา 
รองศาสตราจารย์ 
  1. รองศาสตราจารยว์ฒิุ วฒันสิน, ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อมัพร  ศิลปเมธากลุ, Ed.D. (College Teaching Interdisciplinary),   
      Oklahoma State University, OK, U.S.A., 2552 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อศัวิน  ศิลปเมธากลุ, ปร.ด. (การออกแบบผลิตภณัฑ)์, มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2553 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ ผดุงพงษ,์ ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

อาจารย์ 
  5. อาจารยป์ระทีป สุวรรณโร, กศ.ม. (ศิลปศึกษา), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2548 
  6. อาจารยรุ์ซนี ซูสารอ, MF.A (Fine Arts), Aligarh Muslim University,2552 
 
 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
รองศาสตราจารย์  
  1. รองศาสตราจารย ์ดร. คณิตา นิจจรัลกลุ, Ph.D. (Curriculum and Instruction, Ed. Media), U. of Missouri-  
                    Columbia, U.S.A. 2529 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์ อติศพัท,์ Ph.D. (Higher and Continuing Education) University of  
                    Missouri Columbia USA, 2544 
อาจารย์ 
  3. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์, ศษ.ด. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 
  4. ดร.วทุธิศกัด์ิ โภชนกลุ, ศศ.ด. (ภาวะผูน้าํและนวตักรรมทางการศึกษา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2556 
  5. ดร.ณฏัฐพงศ ์ กาญจนฉายา, ค.ด. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555  
   6. อาจารยกิ์ตติศกัด์ิ ณ พทัลุง, ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 



  7. อาจารยช์ไมพร อินทร์แกว้, ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2551 
  8. อาจารยม์ณฑล ผลบุญ, ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 (ลา 
      ศึกษาต่อ ณ Universiti Sains Malaysia) 
  9.อาจารยรุ์ศดา  ณฐัภาสวริตา, ค.ม.(เทคโนโลยส่ืีอสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2557 (ลาศึกษา 
     ต่อ ณ Universiti Sains Malaysia) 
 
ภาควชิาประเมนิผลและวจิัยทางการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ 
   1. รองศาสตราจารย ์ดร. ชิดชนก  เชิงเชาว,์ Ph.D. (Research Design and Statistics) U.S.A., 2531 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ, ปร.ด. (การวจิยัและสถิติทางวยิาการปัญญา), มหาวทิยาลยับูรพา,    
     2558 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รทิพย ์เพช็รอุไร, ศษ.ม. (วจิยัและประเมินผลการศึกษา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2535  
  4. ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์ฑา  ธรรมชาติ, ค.ม. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) ,จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,   
             2549 
อาจารย์ 
  5. ดร.มฮัดี  แวดราแม, ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556 
  6. ดร.ณรงคศ์กัด์ิ  รอบคอบ, ปร.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา), มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2555  
  7. อาจารยจิ์ระวฒัน์ ตนัสกลุ, กศ.ม. (การวจิยัและพฒันาการศึกษา), มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545   
                8. อาจารยร์อฮานา วอลี, ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 
     (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร) 
  9. อาจารยย์พุาวฒัน์  อุม้ชูวฒันา, ศษ.ม. (การวดัและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2549 
     (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร) 
  10. อาจารยบุ์ษบรรณ  เชิดเกียรติสกลุ, วท.ม. (วธีิวทิยาการวจิยั), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2554 
 
ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 
รองศาสตราจารย์ 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงมณี จงรักษ,์ Ph.D. (School Psychology), Texas A & M.U. U.S.A, 2537 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์, Ph.D. (Counseling Psychology) University Utara Malaysia,  
             2551 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อริยา  คูหา, Ph.D.(Educational Psychology) Panjab  University, India, 2536  
  4. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ประภา ปริญญาพล, วท.ม. (จิตวทิยาใหก้ารปรึกษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546 
 
 
 



อาจารย์ 
  5. ดร. วชัรินทร์  หนูสมตน, ปร.ด. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม 
                     เกลา้พระนครเหนือ, 2554 
   6. ดร.บุญโรม  สุวรรณพาหุ, ปร.ด. (จิตวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558  
   7. อาจารยว์ฒันะ  พรหมเพชร, วท.ม. (จิตวทิยาคลินิก), มหาวทิยาลยัมหิดล, 2547   
  8. อาจารยฮ์านานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, ศศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,2550   
  9.อาจารยห์ริรักษ ์ แกว้กบัทอง, ศษ.ม.(จิตวทิยาการปรึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
  10.อาจารยส์รินฎา ปุติ, ศษ.ม. (จิตวทิยาการปรึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552  
  11.อาจารยติ์ณพฒัน์  แกว้ยอดทิวตัถ,์ วท.ม.(สุขภาพจิต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553 
 
ภาควชิาพลศึกษา 
แผนกวชิาพลศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  สุขนนัตพงศ,์ กศ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2523 
อาจารย์ 
  2. ดร.ถาวรินทร รักษบ์าํรุง, ค.ด. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555  
  3. อาจารยข์วญัชยั วฒันศกัด์ิ, ศษ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 
  4. อาจารยจ์ารึก สระอิส, ศษ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 
  5. อาจารยธ์วชัศกัย ์ตั้งปณิธานวฒัน์, ศษ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2546 
 

แผนกวชิาสุขศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รเพญ็ ภทัรนุธาพร, สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย)์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2527 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํไพวรรณ  สุภาพวานิช, วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526 
อาจารย์ 
  3. ดร.นทัธี บุญจนัทร์, บธ.ด. (ธุรกิจการกีฬาและการบนัเทิง), มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2556 
  4. ดร.ฐปนรรฆ ์ ประทีปเกาะ, ปรด. (ระบาดวทิยา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2553 
  5. อาจารยจิ์ราภรณ์  ผดุผาด, วท.ม. (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 
   6. อาจารยธิ์นฐัดา พิมพพ์วง, วท.ม. (อนามยัส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2549 
      (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น)  
  7. อาจารยสุ์รีรัตน์ รงเรือง, ศษ.ม. (สุขศึกษา), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547  
 
 
 
 
 
 



ภาควชิาโรงเรียนสาธิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
อาจารย์ 
   1. อาจารยค์าํพร สุนทรธรรมนิติ, ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2535 
   2. อาจารยโ์ซเฟีย  มะลี, ค.ม. (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
   3. อาจารยว์มิล ภคธีรเธียร, กศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2533 
  4. อาจารยนิ์ลุบล  เกตุแกว้, ค.ม. (การสอนภาษาไทย),จุฬาลงกรณืมหาวทิยาลยั,2555 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยก์นก จนัทร์ทอง, ศษ.ม. (การศึกษาส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัมหิดล, 2528 
  2.  ผูช่้วยศาสตราจารยก์าญจนา  ศิริมุสิกะ, กศ.ม. (ภมิูศาสตร์), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2537 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ณัฑิต ดุลยรักษ,์ วท.ม.(การจดัการส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2535 
  4. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นิสา สิริวพิธัน์, ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2527 
อาจารย์ 
  5. อาจารยน์พปฎล วเิศษสุวรรณภมิู, ศศ.ม. (พฒันาสังคม), สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540 
  6. อาจารยศิ์ริขวญั ชิณศรี, ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2556 
  7. อาจารยนู์รฮายาตี  สะอิ, ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2551 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1. ผูช่้วยศาสตราจารยก์มล คงทอง, กศ.ม. (ศิลปศึกษา), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537 
อาจารย์ 
   2. อาจารยย์ทุธศาสตร์  นวลเจริญ, ศป.ม.(ศิลปศาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2557 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์มธี  เอกศิรินิมิตร, วท.ม. (การปรับปรุงพนัธ์ุพืช), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2531 
อาจารย์ 
   2. อาจารยไ์กรรัตน์ นิลฉิมวท.ม. (วธีิวทิยาการวจิยั), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2541  
  3. อาจารยก์นกวรรณ   ณ พทัลุง, วท.ม. (เทคโนโลยอีาหาร), มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551 
  4.  อาจารยอุ์ไร แวมามะ, ศศ.ม. (พฒันาสังคม), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2544 
  5. อาจารยแ์วฮาซนั แวหามะ, วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1. ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรจง  ฟ้ารุ่งสาง, ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2532 
อาจารย์ 
   2. อาจารยว์รรณกร พวงจิตร, ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพ่ือพฒันาชุมชน), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2534 
    3. อาจารยภ์ริูวจัน์ บวรวิชญธ์นกุล, ศษ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2549 
   4. อาจารยเ์ฉลิมเกียรติ  บวัดง, ค.บ. (พลศึกษา), สถาบนัราชภฎัยะลา, 2544 
   5. อาจารยไ์พรสัญ  แสงศิลา, ศษ.บ. (พลศึกษา) ,มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2531 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เครือศรี วเิศษสุวรรณภมิู, ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา),                            
    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารยช์มนา จกัรอารี, ศษ.ม. (การวดัผลและวจิยัการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2544  
อาจารย์ 
    3. อาจารยจ์ารึก อรรถสงเคราะห์, วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551  
   4. อาจารยจ์นัทร์ดา พิทกัษส์าลี, ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 
   5. อาจารยท์รงธรรม แกว้ประถม, วทม. (เคมีศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2541 
   6. อาจารยธ์เนศ สุขมาตย,์ วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 
   7. อาจารยนู์รอาซีกีน ยสีมนั, M.Sc. (Biotechnology), Koley university Sain dan Teknologi Malaysia  
                    (KUSTEM), 2549 
   8. อาจารยมุ์กดา ธรรมกิรติ, วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2557 
  9. อาจารยม์นฑกาน อรรถสงเคราะห์, กศ.ม. (ฟิสิกส์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549 
   10. ดร. อุสมาน สารี, Ph.D. (Chemistry), University Kabangsaan Malaysia, Malaysia, 2540 
   11. อาจารยฮ์ามีด๊ะ มูสอ, ศศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555 (ลาศึกษาต่อ ณ Universiti  
              Sains Malaysia) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1. ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์บลรัตน์ ซ่ือสัตตบงกช, วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2526 
อาจารย์   
   2. อาจารยข์จรพงษ ์หนูทอง, ศษ.ม. (การวดัผลและวจิยัการศึกษา), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 
  3. อาจารยเ์ตม็เดือน เตา้แกว้, วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัมหิดล, 2539 
  4. อาจารยบุ์ญสนอง วเิศษสาธร, วท.ม. (วธีิวทิยาการวจิยั), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2541  
  5. อาจารยรั์ชดา เชาวน์เสฎฐกุล, วท.ม. (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543, (ลาศึกษา 
                    ต่อปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
  6. อาจารยสุ์ธาทิพย ์นิลฉิม, วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2534 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อจัฉรา  สัปปพนัธ์, Doctorat (Sciences du languge: Didactique et Semiotique),  
             Universite de Franche-Comte, 2547  
อาจารย์ 
   2. ดร.อบัดุลรอพา  สาแล, ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน), มหาวทิยาลยันเรศวร, 2557 
  3. อาจารยต่์วนยามีลา อลัอิดรุส,  ค.บ. (ภาษาองักฤษ-ฝร่ังเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529 
  4. อาจารยป์านใจ แสงศิลา, ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) , มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2537 
  5. อาจารยป์ราณีต ศิริพงศ,์ กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) , มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2545 
  6. อาจารยฟ์าตีเมาะ เจตาภิวฒัน์,   ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) , มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2517 
  7. อาจารยมี์ชยั วงศแ์ดง, ศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษต่างประเทศ) , มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557 
  8. อาจารยส์มพร นุทผล,   ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2556  
  9.  อาจารยสุ์ลยัญา หะยหีะมะ, M.A. in Teaching English as a second Language, International  
              Islamic University, Malaysia, 2539 
    
 
 
 
 


