
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 

             เร่ือง รายช่ือผู=รับทุนสนับสนุนและสAงเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน5 PSU MOOC 

                      (PSU Massive Open Online Course) เพ่ือสAงเสริมการเรียนรู=ตลอดชีวิต 

                                                  ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๖ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5ประกาศให=ทุนสนับสนุนและสAงเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน5 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อสAงเสริมการเรียนรู =ตลอดชีวิต ประจำป\

งบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ น้ัน  

 บัดน้ี ได=ดำเนินการพิจารณาผู=ได=รับทุนสนับสนุนและสAงเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน5  

PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อสAงเสริมการเรียนรู=ตลอดชีวิต ประจำป\งบประมาณ 

๒๕๖๖  เรียบร=อยแล=ว จึงขอประกาศรายช่ือผู=ท่ีได=รับทุนฯ  ดังน้ี

  วิทยาเขตหาดใหญA

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.ศมนนันท5 ทัศนีย5สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร5    

๒. ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล    คณะพยาบาลศาสตร5 

๓. ดร.ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล      คณะวิศวกรรมศาสตร5 

๔. ดร.กุลภัสร5 ทองแก=ว    คณะวิศวกรรมศาสตร5 

๕. นายธีรวัฒน5 สุดขาว     คณะการแพทย5แผนไทย  

๖. สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย     คณะสัตวแพทยศาสตร5  

๗. ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร=อยมาลา   คณะสัตวแพทยศาสตร5 

๘. ดร.สพ.ญ.อังคณา เดิมหล่ิม  คณะสัตวแพทยศาสตร5 

๙. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.สุรีรัตน5 เย็นช=อน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐. ดร.สิตา มูสิกรังษี และดร.ปริวัฒน5 ธาราฤดี  คณะศิลปศาสตร5 

๑๑. ดร.บุญทิวา จันทรเจริญ  คณะศิลปศาสตร5 

๑๒. ดร.อับดุเลาะ เจvะหลง คณะศิลปศาสตร5 

๑๓. ดร.อุไรวรรณ แซAอxอง  

และดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ5 หนูนคง 

คณะศิลปศาสตร5 

๑๔. ดร.สุนันทา เหมทานนท5  คณะวิทยาการจัดการ  

๑๕. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 นพ.ธีรภัทร5 ธีธารัตน5กุล  คณะแพทยศาสตร5 

            /วิทยาเขตสุราษฎร5... 



  วิทยาเขตสุราษฎร5ธานี 

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

  ๑. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.ปารมี หนูน่ิม  โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

  ๒. อาจารย5มนสิกาญจน5 เก้ือประจง  คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๓. ดร.ระพีพันธ5 เผAาชู   คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๔. อาจารย5นงค5รัตน5 แสนสมพร    คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๕. อาจารย5สุรินทร5 ชุมแก=ว   คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๖. ดร.ศิริพร เพ็งจันทร   คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๗. อาจารย5ปทิดา โมราศิลป|   คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๘. วAาท่ีร=อยตรี ดร.ธนภณ ภูAมาลา  คณะศิลปศาสตร5และวิทยาการจัดการ 

  ๙.. อาจารย5จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา  คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๑๐. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ5 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๑๑. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.สุภาภรณ5  

ชัยอารยะเลิศ  

คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๑๒. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.นงเยาว5 เมืองดี คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๑๓. รองศาสตราจารย5 ดร.ชดาภัษท สุดศิริ คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๑๔. ดร.วนิดา แซAต้ัง     คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                

  วิทยาเขตภูเก็ต

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. Ms. Veronica Jamieson  

and Mr. Colin Gallagher 

คณะการบริการและการทAองเท่ียว 

๒. อาจารย5สุรีรัตน5 จิตตเสถียร   คณะวิเทศศึกษา 

๓. ดร.ธีราธร ลำเนาครูฑ   คณะวิเทศศึกษา 

๔. ดร.วธนัญญ5 ศรีนิล   คณะวิเทศศึกษา 

๕. อาจารย5รัตนา เจงพิบูลพงศ5 คณะวิเทศศึกษา 

๖. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ5 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร5 

        /วิทยาเขตตรัง... 

        

 

 

-๒-



  วิทยาเขตตรัง 

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. ผู=ชAวยศาสตราจารย5ตรีชาติ เลาแก=วหนู  คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร5 

๒. อาจารย5พจนารถ ฤทธิเดช    คณะพาณิชยศาสตร5และการจัดการ  

๓. อาจารย5ผกาแก=ว พรหมศิริ    คณะพาณิชยศาสตร5และการจัดการ  

๔. ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน5  คณะพาณิชยศาสตร5และการจัดการ  

 

  วิทยาเขตป�ตตานี

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. Mr. Mohamed Soliman    คณะวิทยาการอิสลาม      

๒. อาจารย5อริศ หัสมา    คณะวิทยาการอิสลาม 

๓. ผู=ชAวยศาสตราจารย5ธวัช นุ=ยผอม   คณะวิทยาการอิสลาม 

๔. ผู=ชAวยศาสตราจารย5ภีรกาญจน5 ไคAนุAนนา  คณะวิทยาการส่ือสาร  

  

          จึงประกาศให=ทราบโดยท่ัวกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   

 

 

                                                             #sg01# 

                                       (ผู=ชAวยศาสตราจารย5 ดร.เถกิง วงศ5ศิริโชติ) 

                             รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ5 

                               ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5

-๓-



         (สำเนา) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 

             เร่ือง รายช่ือผู@รับทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน9 PSU MOOC 

(PSU Massive Open Online Course) เพ่ือสDงเสริมการเรียนรู@ตลอดชีวิต 

ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๖ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9ประกาศให@ทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน9 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อสDงเสริมการเรียนรู @ตลอดชีวิต ประจำป\

งบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ น้ัน  

บัดน้ี ได@ดำเนินการพิจารณาผู@ได@รับทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน9 

PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อสDงเสริมการเรียนรู@ตลอดชีวิต ประจำป\งบประมาณ 

๒๕๖๖  เรียบร@อยแล@ว จึงขอประกาศรายช่ือผู@ท่ีได@รับทุนฯ  ดังน้ี

  วิทยาเขตหาดใหญD

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. ผู@ชDวยศาสตราจารย9 ดร.ศมนนันท9 ทัศนีย9สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร9   

๒. ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล คณะพยาบาลศาสตร9 

๓. ดร.ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร9 

๔. ดร.กุลภัสร9 ทองแก@ว คณะวิศวกรรมศาสตร9 

๕. นายธีรวัฒน9 สุดขาว คณะการแพทย9แผนไทย 

๖. สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย คณะสัตวแพทยศาสตร9 

๗. ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร@อยมาลา คณะสัตวแพทยศาสตร9 

๘. ดร.สพ.ญ.อังคณา เดิมหล่ิม  คณะสัตวแพทยศาสตร9 

๙. ผู@ชDวยศาสตราจารย9 ดร.สุรีรัตน9 เย็นช@อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐. ดร.สิตา มูสิกรังษี และดร.ปริวัฒน9 ธาราฤดี คณะศิลปศาสตร9 

๑๑. ดร.บุญทิวา จันทรเจริญ คณะศิลปศาสตร9 

๑๒. ดร.อับดุเลาะ เจvะหลง คณะศิลปศาสตร9 

๑๓. ดร.อุไรวรรณ แซDอxอง  

และดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ9 หนูนคง 

คณะศิลปศาสตร9 

๑๔. ดร.สุนันทา เหมทานนท9 คณะวิทยาการจัดการ 

๑๕. ผู@ชDวยศาสตราจารย9 นพ.ธีรภัทร9 ธีธารัตน9กุล คณะแพทยศาสตร9 

 /วิทยาเขตสุราษฎร9... 



  วิทยาเขตตรัง 

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. ผู@ชDวยศาสตราจารย9ตรีชาติ เลาแก@วหนู  คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร9 

๒. อาจารย9พจนารถ ฤทธิเดช    คณะพาณิชยศาสตร9และการจัดการ  

๓. อาจารย9ผกาแก@ว พรหมศิริ    คณะพาณิชยศาสตร9และการจัดการ  

๔. ผู@ชDวยศาสตราจารย9 ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน9  คณะพาณิชยศาสตร9และการจัดการ  

 

  วิทยาเขตป�ตตานี

  ลำดับ ช่ือ-สกุล คณะ 

๑. Mr. Mohamed Soliman    คณะวิทยาการอิสลาม      

๒. อาจารย9อริศ หัสมา    คณะวิทยาการอิสลาม 

๓. ผู@ชDวยศาสตราจารย9ธวัช นุ@ยผอม   คณะวิทยาการอิสลาม 

๔. ผู@ชDวยศาสตราจารย9ภีรกาญจน9 ไคDนุDนนา  คณะวิทยาการส่ือสาร  

  

          จึงประกาศให@ทราบโดยท่ัวกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   

 

                                                              

  (ลงช่ือ)                เถกิง วงศ9ศิริโชติ 

                                       (ผู@ชDวยศาสตราจารย9 ดร.เถกิง วงศ9ศิริโชติ) 

                             รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ9 

                               ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 

 

สำเนาถูกต@อง 

 
(นางสาวกาญจนา แก@วเสฐียร)        กาญจนา/พิมพ9

นักวิชาการศึกษา                       สราวุฒิ/ทาน

-๓-
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