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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

----------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 10 อัตรา (สาขาวิชา
ภาษาไทย 5 อัตรา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชามานุษยวิทยา        
1 อัตรา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา) นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแล้ว และขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ในต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 5 อัตรา (ต าแหน่งเลขท่ี 0113 3492 0728 1560 และ
2238) ขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ เลขที่สอบ ชื่อ สกุล 
1 01 นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว 
2 02 นางสาวนิยา  บิลยะแม 
3 03 นายธัช  มั่นต่อการ 
4 04 นางสาวศิรินภา  ณ ศรีสุข 
5 05 นายณัฐพงษ์  วงษ์อ าไพ 

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3738) ผลปรากฎว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ 

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3738) สาขาวิชามานุษยวิทยา 
จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 25995) และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จ านวน 2 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3731 
และ 3732) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 

 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อในข้อ 1 เข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ   ณ   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
    
    

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------- 

 
วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน ห้องประชุมมะยม (๕๐๒๑๕) ชั้น ๒ 
 (ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
เวลา ๑๓.00 – ๑๖.00 น. สอบข้อเขียน  
 (ความรู้เฉพาะสาขา)  
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562   
เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบปฏิบัติการสอน ห้องประชุมมะยม (๕๐๒๑๕) ชั้น ๒ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
เวลา 13.30 – 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมมะยม (๕๐๒๑๕) ชั้น ๒ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

 
หมายเหต ุ

1. ขอให้ผู้เข้าสอบน าวิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ มาในวันสอบสัมภาษณ์ 
2. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน 

และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 



 

(ส าเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

----------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 10 อัตรา (สาขาวิชา
ภาษาไทย 5 อัตรา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชามานุษยวิทยา        
1 อัตรา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา) นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแล้ว และขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ในต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 5 อัตรา (ต าแหน่งเลขท่ี 0113 3492 0728 1560 และ
2238) ขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ เลขที่สอบ ชื่อ สกุล 
1 01 นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว 
2 02 นางสาวนิยา  บิลยะแม 
3 03 นายธัช  มั่นต่อการ 
4 04 นางสาวศิรินภา  ณ ศรีสุข 
5 05 นายณัฐพงษ์  วงษ์อ าไพ 

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3738) ผลปรากฎว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ 

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3738) สาขาวิชามานุษยวิทยา 
จ านวน 1 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 25995) และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จ านวน 2 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ 3731 
และ 3732) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 

 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อในข้อ 1 เข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ   ณ   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
  

(ลงชื่อ) ปริศวร์ ยิ้นเสน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส าเนาถูกต้อง   
   

(นางวาสนา  สีลาภเกื้อ)   
นักวิชาการอุดมศึกษา  วาสนา/ร่าง/พิมพ์/ทาน 


