สรุปรายชื่อผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชื่อ-สกุล

อ.ขวัญตา ทวีสุข (พง)

คุณวุฒิ
2560-1 2560-2 การศึกษา
(ตัวยอ)





ผศ.สุภา วัชรสุขุม (สัญญาจาง)


อ.จิตติขวัญ ภูพันธตระกูล (พง)



ผศ.ภิญโญ เวชโช (ขาราชการ)



อ.อาลิษา เซ็งกะแซรี (สัญญาจาง)
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย

ผศ.ปองทิพย หนูหอม (สัญญาจาง)



อ.โสภณ พฤกษวานิช (พิเศษเต็มเวลา)



อ.ธวัลรัตน พรหมวิเศษ (สัญญาจาง)
2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู

สาขาวิชา

ปที่จบ

สถาบันการศึกษา

2551 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

ศศ.ม. ภาษาไทย

2556 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

2521 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.ม. ภาษาไทย

2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ศศ.บ. ภาษาไทย

2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กศ.บ. ภาษาไทย

2514 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา

ศศ.ม. จารึกภาษาตะวันออก

2529 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. ภาษาไทย

2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2548 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กศ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. ภาษาไทย

2556 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ




-

-

-

2521 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.ม ภาษาไทย

2534 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2537 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.บ. ภาษาไทย

2552 มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.ม ภาษาไทย

2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ค.บ. ภาษาไทย

2527 วิทยาลัยครูยะลา

กศ.ม. ภาษาไทย

2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา



ศศ.บ. ภาษาไทย

2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

-

-

-



กศ.บ. ภาษาไทย

2514 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา

ศศ.ม. จารึกภาษาตะวันออก

2529 มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

-

-

ศศ.บ. ภาษาไทย

2521 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.ม. ภาษาไทย

2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

-

-

-



ศษ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา

2537 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.ม. ภาษาศาสตร

2555 Aligarh Muslim University, India

ศศ.ม.

2533 University of Karachi



-

-

-

-

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อ.นิปทมา การะมีแน (สัญญาจาง)





ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

อ.ยะพา เจะนิ (สัญญาจาง)





B.A. ภาษาอังกฤษ

อ.ชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย (ขาราชการ)





กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
University of Karachi
2531
ประเทศปากีสถาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2533
วิทยาเขตสงขลา



อบ.



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษานานาชาติ
ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2547 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



ภาษาอังกฤษ

2539 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาษาอังกฤษ

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.

2542 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

2551 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

อ.คอลีเยาะ เจะโด (พง)





ศศ.บ. ภูมิศาสตร

2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต

2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2533

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

2542 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2555 Aligarh Muslim University, India

2549 University of Buea

_2559 มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.สุนิสา โสะอุ (พง)



อ.TaTa



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศศ.ม. ภาษาศาสตร
Communication
MA
skills in English Language
ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต



ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

2551 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ





ศศ.บ. ภาษามลายู

2551

ค.ม.

2555 University of Malaya

อ.ซําสีนาร ยาพา (พง)





อ.ไซนีย ตําภู (พง)



อ.มะนาวาวี มามะ(พง)



อ.ฮัสบุลลอฮ นะดารานิง (พง)



อ.ตรีนุช เกิดทองคํา (พง)



ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน
2100106
และการเขียน

อ.ชีวาลา บาดกลาง (พง)



2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

อ.ซามียะห บาเละ (พง)

English and French

2553 University of Buea

ศศ.บ. มลายูศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

MEd. Malay language

2549 Universiti Pendidikan Sultan Idris

ศศ.บ. ภูมิภาคศึกษา

2552 ม.วลัยลักษณ

M. A (Indonesia Language Education

2554 State University of Malang



B.A.

Malay Language and Linguistics

2545 University of Brunei Darussalam

M.A.

Malay Language and Linguistics

2556 University of Brunei Darussalam



Bs.

comprotive culture

2551 As-syafiiyah university Indonesia

MA

linguistics

2555 gadjah mada university Indonesia

การสอนภาษามลายู

กศ.ด. TESOL

2557 Sains Universiti Malaysia

กศ.ด. TESOL

2557 Sains Universiti Malaysia

2559 มหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา
2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถาบันการศึกษา

2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.ชีวาลา บาดกลาง (พง)

อ.ชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย (ขาราชการ)

ปที่จบ

ศศ.บ ศึกษาศาสตร



อ.สมิทธ วงศวิวัฒน (พง)

สาขาวิชา

ศษ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา



อ.ตรีนุช เกิดทองคํา (พง)

คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)

-

อ.สุนิสา โสะอุ (พง)

อ.จิตสุดา ละอองผล (พง)

การพัฒนาทักษะการพูด
2100105
และการอานภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

ศศ.บ. ภาษาไทย



อ.ธวัลรัตน พรหมวิเศษ (พิเศษเต็มเวลา)

ปที่จบ

ปริญญาเอก

ศศ.บ. ภาษาไทย

ผศ.ปองทิพย หนูหอม (สัญญาจาง)
อาจารยซูไรดา เจะนิ (พง)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน อ.สุรัสวดี นราพงศเกษม (พง)

สาขาวิชา

ปริญญาโท
คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)





อ.โสภณ พฤกษวานิช (พิเศษเต็มเวลา)
อ.อาลิษา เซ็งกะแซรี (สัญญาจาง)

ปริญญาตรี

สรุปรายชื่อผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชื่อ-สกุล

อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ (พง) )

คุณวุฒิ
2560-1 2560-2 การศึกษา
(ตัวยอ)

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

2544 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.A.

Arabic Language and Literature

ศศ.บ. ภาษามลายู

2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

M.E.

(Applied Linguistic)

ปที่จบ

สถาบันการศึกษา

อ.ซารียะห สตาร ( สัญญาจาง)





ศศ.บ. ภาษามลายู

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศศ.ม. การสอนภาษามลายู

อ.อัฟฟาน สามะ (สัญญาจาง)





ศศ.บ. ภาษามลายู

M.A.

2554 University of Malaya

อ.อาซียะ วันแอเลาะ (สัญญาจาง)





B.A. Islamic Studies

M.Ed. Indonesian Language

2548 Universitas Pendidikan Indonisia

อ.อัฟฟาน สามะ (สัญญาจาง)

Malay Studies

คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)

สาขาวิชา

2556



ศศ.บ. ภาษามลายู

M.A.

Malay Studies

2554 University of Malaya



B.A.

Arabic Language

2544 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.A.

Arabic Language and Literature

2551 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

Ph.D. Arabic Language

อ.ดร.มาซือรัง อามิง ( พง)





B.A.

Arabic Language

2558 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.A.

Arabic Language

2551 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

Ph.D. Arabic Language

อ.ดร.อาดีละห หะยีนิแว (สัญญาจาง)





B.A.

Arabic Language

2541 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.A.

Arabic Language

2549 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

Ph.D. Arabic Language

อ.ดร.มะซัมดี สะอะ (พง)





ศศ.บ. ภาษาอาหรับ

2552 มหาวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ศศ.ม. ภาษาอาหรับและวรรณคดี

2557 มหาวิทยาลัยฟาตอนี

อ.นุรฮูดา สะดามะ(พง)



ศศ.บ. อิสลามศึกษา

2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

M.A.

2555 University of Malaya



ศศ.บ. ภาษามลายู

2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

M.A.

Malay Studies
Teaching Chinese to
MTCSOL
Speakers of Other Languages
Teaching Chinese to
MTCSOL
Speakers of Other Languages
M.A. Literature and Arts
Contemporary and
M.A.
Modern Chinese Literature
M.A. Literature and Arts

อ.วรทา รุงบานจิต (พง)





ศศ.บ. ภาษาจีน

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.วราลี รุงบานจิต (พง)





ศศ.บ. ภาษาจีน

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.วรากร แซพุน (พง)



ศศ.บ. ภาษาจีน

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.วรนาถ แซเซน (พง)





ศศ.บ. ภาษาจีน

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ (พง)





ศศ.บ. ภาษาจีน

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.รอมยี มอหิ (พง)



B.Ed. Islamic Studies

2546 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.Ed. Teaching Arabic

B.A.

2541 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

M.A.



Arabic Language

2554 ChongQing University of China
2554 ChongQing University of China
2554 ChongQing University of China
2554 QuanZhou University of China
2554 ChongQing University of China
International Islamic University
2550
ประเทศมาเลเซีย

Litt.D. Literary and Art Theory 2559 Sichuan University of China

Arabic Language

2549 Al-Azhar University ประเทศอียิปต

Ph.D. Arabic Language



กศ.บ. พลศึกษา

2520 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.ม.

พลศึกษา

2532 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นูรรียะ ลาเตะเกะ (พง)





ศษ.บ สุขศึกษา

2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฮูดา แวหะยี (พง)





วท.บ. สุขศึกษา

2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร

2555 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

อ.เตียรนา แม็ง (สัญญาจาง)





บธ.บ การตลาด

2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บธ.ม. การการจัดการ

2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร?

อ.นวรัตน ไวชมภู (ขาราชการ)
อ.จรัญ พิทักษธรรม (ขาราชการ)





2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



2546 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนียะลา
2534 วิทยาลัยครูเชียงใหม

พยม. การบริหารการพยาบาล



พยบ. พยาบาลศาสตร
ค.บ. ดนตรีศึกษา

อ.สุนิสา เรืองพวัง (พิเศษเต็มเวลา)



ศบ.

2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ศม.



อ.นูรีดา จะปะกียา (พง)



ทัศนศิลปศึกษา
บรรณารักษศาสตร
อ.ม.
และสารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร
ศศ.ม.
และสารนิเทศศาสตร)

2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.จารุณี การี (พง)

อ.ชุติมา คําแกว (พง)



จิตรกรรม
บรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.
และสารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.
และสารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.
และสารนิเทศศาสตร

2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กศ.ม.

2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.บุปผา ไชยแสง (พง)



บธ.บ. การจัดการทั่วไป

2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศศ.ม. การจัดการสารสนเทศ





2542

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

Unissa University
ประเทศบรูไน
Al-Azhar University
2558
ประเทศอียิปต
Al-Azhar University
2555
ประเทศอียิปต

2554 University of Malaya

ผศ.แสงหิรัญญา สหัสสธารา (สัญญาจาง)

2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถาบันการศึกษา

2556 Unissa University บรูไน

อ.ดร.นิอาเซ็ง มะตาเอ (สัญญาจาง)

Malay Studies

ปที่จบ

Ph.D. Arabic Language

2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
The State Institute of Islamic
2539
Studies Sunan Kalijaga Yogyakarta
2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.ดร.อาดีละห หะยีนิแว (สัญญาจาง)
2100112 วิทยาการแหงความสุข

Arabic Language

ปที่จบ

ปริญญาเอก

2551 Al-Azhar University ประเทศอียิปต
Yogyakarta State University
2557
ประเทศอินโดนีเซีย
2559 The National Universityb of Malaysia

อ.อัฟฟาน สามะ (สัญญาจาง)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

B.A.

สาขาวิชา

ปริญญาโท
คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)





อ.อาลียะห มะแซ (พง) )

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108
และพัฒนาการเรียนรู

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีการศึกษา

2555 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2550

2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2555

Al-Azhar University
ประเทศอียิปต

สรุปรายชื่อผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2150101 สังคมภิวัตน

2150102 การจัดการทางสังคม

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
2560-1 2560-2 การศึกษา
(ตัวยอ)

อ.ศุภรัตน มฤคี (สัญญาจาง)

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขาวิชา

ปที่จบ

ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)

สาขาวิชา

ปที่จบ

ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา



ศศ.บ. ประวัติศาสตร

2517 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.ม.

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2530 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.มลิวรรณ รักษวงศ (พง)





ศศ.บ. สาขาประวัติศาสตร

2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ม.

ประวัติศาสตร

2543 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.ดร.วันฮารงค บินอิสริส (พง)





ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ

2548 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รปม.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2551 มหาวิทยาลัยรามคําแหง



ศศ.บ. รัฐศาสตร

2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รปม.

รัฐประศาสนศาสตร

2555 มหาวิทยาลัยทักษิณ

คบ วิทยาศาสตรทั่วไป
ศศ.บ. ประวัติศาสตร
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม

2532 วิทยาลัยครูยะลา

M.S

Education Management

2535 Central Luzon State University

2517 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2549 มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

อ.ม. ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วทม. การจัดการสิ่งแวดลอม

2530 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.คมวิทย สุขเสนีย (สัญญาจาง)

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
การศึกษา
(ตัวยอ)

สาขาวิชา

ปที่จบ

Ph.D Political Science

2556

Ph.D

Rural Development

2537 Central Luzon State University

Rural Development

2537 Central Luzon State University

อ.ดร.ตายูดิน อุสมาน (พง)



อ.ศุภรัตน มฤคี (สัญญาจาง)



อ.ทัศณา เกื้อเสง (สัญญาจาง)





อ.ดร.ตายูดิน อุสมาน (พง)





คบ

2532 วิทยาลัยครูยะลา

M.S

Education Management

2535 Central Luzon State University

Ph.D



ศศ.บ. รัฐศาสตร(การปกครอง)

2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รปม.

รัฐประศาสนศาสตร

ปร.ด. การเมือง



ศน.บ. พุทธศาสตร

2551 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา

2552 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

อ.ดร.ชัยวัฒน โยธี (พง)
อ.วิทิต บัวปรอท (พง)



อ.สาธินี วารีศรี (พง)



วท.บ. คณิตศาสตร

2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ

อ.ภัทรพิชชา แกวศรีขาว



วท.บ. สถิติ

2550 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม.

สถิติประยุกต

อ.ปฏิพัทธ ชุมเกศ (พง)



วท.บ. คณิตศาสตร

2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.ม.

คณิตศาสตร

2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2555
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2559 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรพจน แซหลี (ขาราชการ)



วท.บ. ศึกษาศาสตร

2529 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม.

สถิติประยุกต

2536 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อ.รัฐชาติ กาญจนภูมิ (พิเศษเต็มเวลา)
อ.สตารียะ มะลี (สัญญาจาง)



ศ.บ. เศรษฐศาสตร

2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.ม. การประกันภัย(คณิตศาสตรประกันภัย)

2559 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย





วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป

2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม. สาขาเคมีศึกษา

2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก (ขาราชการ)



2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร





2532 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
2520 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. สุขศึกษา

ผศ.สมภพ เภาทอง (สัญญาจาง)

ค.บ. สุขศึกษา
กศ.บ. เคมี

วท.ม. เคมีศึกษา

2527 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.ดร.จริยาภรณ มาสวัสดิ์ (พง)





วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

2544 สถาบันราชภัฏยะลา

วท.ม. สิ่งแวดลอมศึกษา

2547 ม.สงขลานครินทร

อ.ไซนะ มูเล็ง (สัญญาจาง)





วท.บ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

2552 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม

2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.นวรัตน ไวชมภู (ขาราชการ)





พยบ. พยาบาลศาสตร

2546 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนียะลา

พยม. การบริหารการพยาบาล

2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.ดร.นฤมล ทองมาก (พง)



วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2550 มหาลัยสงขลานครินทร

วศ.ม.

2552 มหาลัยสงขลานครินทร

อ.นูรรียะ ลาเตะเกะ (พง)





ศษ.บ สุขศึกษา

2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



วท.บ.

เคมี

2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วท.ม. เคมีศึกษา

วท.บ.

เคมี

2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม. เคมี (เคมีอนินทรีย)

วท.บ. สาธารณสุขชุมชน

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วท.ม. สาธารณสุขชุมชน

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ.ดร.ลดาวัลย คงศรีจันทร (พง)
อ.ดร.วรรณกัษมา ฮารน (พง)
อ.รัตติภรณ บุญทัศน (พง)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน อ.บูขอรี ลือโมะ (พิเศษเต็มเวลา)
อ.นันทนา รัตนชัย (พิเศษเต็มเวลา)




วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปร.ด. เคมี (เคมีเชิงฟสิกส)

2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปร.ด. เคมี (เคมีอนินทรีย)

2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปร.ด. การบริหารธุรกิจ

2556 ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ปร.ด. คอมพิวเตอรศึกษา

2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2558 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บธ.บ คอมพิวเตอรธุรกิจ

2551 ม.หาดใหญ

วท.ม

อ.ณัฐกานต บุญรอด (พิเศษเต็มเวลา)





วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร

2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ปราการ เมธาวิวรรธนกุล (พิเศษเต็มเวลา)



วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

ผศ.จีรวุทธ มุนินทรนพมาศ (ขาราชการ)



วท.บ. ศึกษาศาสตร

2543 สถาบันราชภัฏยะลา
2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร

อ.ดร.ณฤดี เนตรโสภา (ขาราชการ)



ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา

2536 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ผศ.พรรณี แพงทิพย (ขาราชการ)



คบ.

2536 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ศษ.ม. เทคโนโลยรและสื่อสารการศึกษา

2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.อับดุลเลาะ บากา (พง)



วท.บ.

2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.ม

2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คอมพิวเตอรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการ

วิทยาการคอมพิวเตอร

2555 มหาวิทยาลัยบูรพา

ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ



2558 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปญญา

สถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดลอม





ปร.ด.

สถาบันการศึกษา

2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2558
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2538 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2546
วิทยาเขตปตตานี

