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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 16 อัตรา ดังนี้ 

1. ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 3 อัตรา (สาขาวิชาภาษามลายู 
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาอินโดนีเซียศึกษา) 

2. ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

3. ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาสารสนเทศ) 

4. ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 5 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย) 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแล้ว และขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ในต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษามลายู (3733) ผลปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ 
2. สาขาวิชาภาษาจีน (3735) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
3. สาขาวิชาอินโดนีเซีย (3736) ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ 
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3738) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
5. สาขาวิชามานุษยวิทยา (2595) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
6. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (3731 และ 3732) ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ 
7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (1051) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (3734) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3728) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
10. สาขาวิชาสารสนเทศ (3737) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 
11. สาขาวิชาภาษาไทย (0113, 3492, 0728, 1560, 2238) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร 

ประกาศ   ณ   วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
    
    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล) 
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 

 (ส ำเนำ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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(ลงชื่อ) วิมลมาศ ปฤชากุล  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล) 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส าเนาถูกต้อง   

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


