
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรสิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2563     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ดร.หา้วหาญ  ทวเีสง้, ปร.ด. (พฒันาการท่องเท่ียว), มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2560 
2. ดร.บณัฑิตา  หลิมประดิษฐ,์ Ph.D. (Tourism Studies), University of Bedfordshire, United Kingdom, 2560 
3. อาจารยเ์ครือมาศ  ชาวไร่เงิน, ศป.ม. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557 
4. นางสาวองัคณา ถนอมเกียรติ, ศป.ม. (การจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณา) การสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์, 2557 
5. นายธนพล อินประเสริฐกลุ, ศป.ม. (การจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณา) การสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์, 2557 
 

หมายเหตุ :  เป็นหลกัสูตรร่วมผลิตกบับริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จ ากดั (บริษทัในก ากบัของ บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน)) อาจารยห์ลกัสูตรร่วมผลิต 2 ท่าน (ล าดบัท่ี 4 และ 5) ไดรั้บการยกเวน้คุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

                         

เอกสาร 2 



 
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.  Ms. Shuaishuai Zhang, MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Fudan University, P.R. China, 
2556 



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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์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 

 
 
 

                         

เอกสาร 2 



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 
 

 
 

                         



รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

1.  ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก, Ph.D. (Translation Studies), University of Leeds, UK, 2559 

2.  ดร.พนิดา สุขศรีเมือง, Ed.D. (Applied Educational Studies), Oklahoma State University, USA, 2552 

3.  ดร.สิตา มูสิกรังษี, Ph.D. (Applied Educational Studies) Oklahoma State University, USA, 2552 

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

5.  อาจารยน์ราธิป จินดาพิทกัษ,์ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
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