
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเขาคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง อาจารย  สังกัด คณะศิลปศาสตร 
คร้ังท่ี  3/2556 

      

  ดวยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงคจะรบัสมัครบุคคลสอบ
คัดเลือก  เพื่อรบัการจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย ฉะนัน้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  
และมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับขอ ๗ (๒) และขอ 
๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหาร งานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสําหรบัพนกังานมหาวิทยาลัย  ฉบับที ่๑/
๒๕๕๐  ลงวันที ่๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เรือ่งการกาํหนดตําแหนงและมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของพนกังาน
มหาวทิยาลัย และฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐  ลงวันท่ี ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เรื่อง หลักเกณฑ วธิกีารสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขาเปนพนกังานมหาวทิยาลัย  จึงประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรบัการจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  ๑.  ช่ือตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อรบัการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม  ตามขอ ๑๐  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย  
การบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังตอไปนี้ 

  (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบรบิรูณ  และไมเกิน ๖๐ ปบรบิรูณ 
   (๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (ข)  ลักษณะตองหาม 
   (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง 
   (๒)  เปนคนวกิลจรติ หรอืจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมอืนไรความสามารถ 
หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสัง่พักราชการ หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนตาม
ขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 

/(๗)เคยถูก...  
 



  
 
 
   (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย    
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
  ๒.๒  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารบัการสอบ       
แขงขันเพือ่จางเปนพนกังานมหาวิทยาลัยได ท้ังนี้ ตามความในขอ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
  ๓.  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   ๓.๑  ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี           
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต   
ต้ังแตวันท่ี 6 – 10 มกราคม  2557  (เวนวนัหยุดราชการ)  ภาคเชา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบาย  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.30 น. หรอืดาวนโหลดใบสมัครไดท่ีเว็บไซตของ  คณะศิลปศาสตร   
(www.larts.rmutp.ac.th)  
   ๓.๒  ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และตองยื่น
ใบสมัครดวยตนเอง 
   ๓.๓  ผูสมัครตองแจงสถานที่ทีส่ามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจายของ  
การไปรษณียไวในใบสมัคร 
  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
   ๔.๑  สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสําเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจาก               
ผูมีอํานาจวาสําเรจ็การศึกษาภายในวันท่ี  10 มกราคม  2557  จํานวน ๑  ฉบับ 
   ๔.๒  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
วาสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี  10 มกราคม  2557  จํานวน ๑  ฉบับ  
   ๔.๓  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดําขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน  
๖  เดือน  และถายครัง้เดียวกนั  จํานวน  ๓  รูป 
   ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑ ฉบับ 
   ๔.๖  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล
(ถามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๗  ผูสมัครเขาการคัดเลือกจะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือกอันมีผลทําใหผูสมัคร ไมมีสิทธิสมัคร
เขารบัการคัดเลือกตามประกาศรบัสมัครดังกลาว ใหถอืวาการรบัสมัคร และการไดเขารบัการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น 
   ๔.๘  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา  สําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

/๕. คาธรรมเนยีม... 
  



 

 

  ๕.  คาธรรมเนยีมสอบ 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๑๐๐ บาท และคาธรรมเนียมสอบจะไมจาย
คืนให  เมื่อประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือกแลว 

  ๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
   รายช่ือผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก จะติดประกาศใหทราบท่ัวกันในวันท่ี  13 มกราคม  2557                         
ณ หนาหองงานบุคลากร ฝายบรหิาร คณะศิลปศาสตร อาคาร 1 ช้ัน 1  หรือดูไดท่ีเวบ็ไซต (www.larts.rmutp.ac.th)   

  ๗.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
   ปรากฏรายละเอยีดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๘.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลอืก 
   ปรากฏรายละเอยีดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  ๙.  หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 
   ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
และไดรับคะแนนรวมท้ังส้ินไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
   การจางและแตงต้ังผูผานการคัดเลือก  ตองจางและแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการคัดเลือก 
และไมรับโอนพนกังานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น  
  ๑๐. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลอืกได 
   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือกได         
ในวันท่ี 22 มกราคม 2557  ณ  หนาหองงานบุคลากร ฝายบรหิาร อาคาร 1 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 ถนนพษิณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรงุเทพฯ โดยประกาศเรยีงลําดับท่ีของ  
ผูผานการคัดเลือก  ท่ีไดคะแนนรวมมากไปหานอยตามลําดับ หรือดูไดท่ีเว็บไซตของ คณะศิลปศาสตร 
(www.larts.rmutp.ac.th) 
   ๑๐.๒ กรณีทีม่ีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูผานการคัดเลือกท่ีมีคะแนนการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากัน  ใหผูไดรับคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังคงได
คะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
   ๑๐.๓  ผูผานการคัดเลือกจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงต้ังเปนพนกังานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อ
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในประกาศ
รับสมัคร  ท้ังนี้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจะตองผานการพิจารณาอนุมัติ
จากผูมีอํานาจไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย ( 10 มกราคม 2557 )  และเปนปรญิญาและหรอืประกาศนยีบัตรท่ี
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับรองหลักสูตรแลว และหรือท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเทานั้น สําหรับ
คุณวฒุิตางประเทศจะตองเปนคุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน หากผูสมัครพยายามปกปดหรือแจง 
ความเท็จ เพือ่ประโยชนแหงตนจนกระทัง่เจาหนาทีต่รวจสอบไมพบในขณะนัน้ หากตรวจสอบพบในภายหลัง
จะไมไดรับการพิจารณาจางและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
   ๑๐.๔  ในกรณีท่ีผูคัดเลือกไดรายใดเปลีย่นทีอ่ยู  หากไมมีการติดตอแจงการเปลีย่นทีอ่ยู       
อันเปนเหตุใหคณะศิลปศาสตร ไมอาจเรียกตัวเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดจะถือวา เปนความบกพรองของ      
ผูคัดเลือกได  และจะยื่นคํารองขอรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพนกําหนด ใหมารายงานตัวแลว  
ไมได 

/๑๑. การจัดทํา... 
 
 

  



 
 
 

  ๑๑. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลอืกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ผูผานการคัดเลือกและไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทําสัญญาจางตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด  และการจางครั้งแรกกําหนดระยะเวลาการจาง  ๖  เดือน   
เพือ่ทดลองปฏบิติังาน  และหากการทดลองปฏบิัติงานมผีลการประเมินวาเปนผูมคีวามสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครกําหนด  จะไดรับการตอสัญญาจางมีกําหนดเวลาสามป 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี   25  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
                                                                                   

                   
             (ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง) 
           คณบดีคณะศิลปศาสตร ปฏบิติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
 
  



 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลกัเกณฑและวิธีการสอบคัดเลอืกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร 
ครั้งท่ี  3/2556 

 

ตําแหนงท่ี   1 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สาขาวชิา    การทองเท่ียว                      จํานวน   1   อตัรา   

   ตําแหนงเลขท่ี     21403           อตัราเงนิเดือน   20,450   บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
๑. คุณวุฒิปริญญาโททางดานการทองเท่ียว 

ภาระงานโดยสงัเขป 
1. ทําหนาท่ีสอนวชิาของสาขาการทองเท่ียว 
2. ทํางานวิจัยดานการเรียนการสอนในดานการทองเท่ียว 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 
4. จัดทําเอกสารแผนการสอน 

เง่ือนไขของตําแหนง    - 
    
 

กําหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานท่ีคัดเลือก    
 

วันคัดเลอืก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีคัดเลือก 
  

16 มกราคม 
2557 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน 200 คะแนน)     
สอบขอเขียน
- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียว และวชิาพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทองเท่ียว 

  (100 คะแนน)  

 
 

สอบปฏบิัติ
- เตรียมหัวขอการสอนในรายวิชา “การทองเท่ียว” 

  ( 100 คะแนน)  

 

020  
  

 
9.00 น. 

- 
11.00 น. 

 

11.00 น.  
- 

12.00 น. 
  

 

  
 

2 
 
 
 

1 

    

 
 
 
 
 

หองประชุมอาภากร  
อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร  

  

 



 

วันคัดเลอืก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีคัดเลือก 
  

16 มกราคม 
2557 

 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธิสัีมภาษณ      
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงในดานตาง ๆ เชน 
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ  และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรบัผิดชอบ  มคีวาม
อดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบัต ิ      
เปนตน 

 

 

020  
13.00 น. 
เปนตนไป  

  
  
 

 

 
 
 
 

 
หองประชุมอาภากร  

อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร 

 
  
 

 

สถานท่ีต้ังของสนามสอบ      86 ถ.พษิณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท       0-2282-9102  ตอ  1102 

มีรถประจําทางผาน  ดังนี้  สาย 23, 99, 16, 201, 5  ปอ. 23, 509, 157, 505, 171 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร 
ครั้งท่ี  3/2556 

 
 
ตําแหนงท่ี   2 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สาขาวชิา    ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล        จํานวน   1   อตัรา   

   ตําแหนงเลขท่ี    21397         อตัราเงนิเดือน   26,720   บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
1. คุณวุฒิปริญญาเอกทางดานภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ,  

ภาษาศาสตรประยุกต 

ภาระงานโดยสงัเขป 
1. ทําหนาท่ีสอนวชิา ภาษาองักฤษ และหรอืภาษาจีน 
2. ผลิตส่ือการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีเปนหลัก 
3. ทํางานวจัิยดานการเรยีนการสอน ผลิตผลงานทางวชิาการ เชน เขียนบทความทางวชิาการ

และเผยแพรผลงานวชิาการในลักษณะอื่นๆ 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 
5. จัดทําเอกสารแผนการสอน 

เง่ือนไขของตําแหนง 
1. วิชาโทภาษาจีน (ถามีจะไดรบัการพจิารณาเปนพเิศษ) 

 
กําหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานท่ีคัดเลือก    
 

วันคัดเลอืก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีคัดเลือก 
  

16 มกราคม 
2557 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน 200 คะแนน)     
สอบขอเขียน
- วดัความรูความสามารถดานภาษาองักฤษ 

  (100 คะแนน)  

- เขียน Essay 1 เรื่อง 

สอบปฏบิัติ
- ใหเตรียมขอมูล การสอนภาษาอังกฤษใชเวลาประมาณ  

  (100 คะแนน)  

20 นาที  
 

020  
  

 
9.00 น. 

- 
11.00 น. 

 

11.00 น.  
- 

12.00 น. 
  

 

  
 

2 
 
 
 

1 

    

 
 
 
 

หองประชุมอาภากร  
อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร  



  

 

วันคัดเลอืก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีคัดเลือก 
  

16 มกราคม 
2557 

 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธิสัีมภาษณ      
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน 
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ  และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรบัผิดชอบ  มคีวาม
อดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ   
มีบคุลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบัติ       
เปนตน 

 

 

020  
 13.00 น. 
เปนตนไป 

  
- 

 

 

 
 
 
 

 
หองประชุมอาภากร  

อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร 

 

สถานท่ีต้ังของสนามสอบ      86 ถ.พษิณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท       0-2282-9102  ตอ  1102 

มีรถประจําทางผาน  ดังนี้  สาย 23, 99, 16, 201, 5  ปอ. 23, 509, 157, 505, 171 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลกัเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร 
ครั้งท่ี  3/2556 

 
 
ตําแหนงท่ี   3 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สาขาวชิา    ศึกษาท่ัวไป   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ         จํานวน   1   อัตรา   

   ตําแหนงเลขท่ี    21425         อตัราเงนิเดือน   20,450   บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
1. คุณวุฒิปริญญาโท ทางดานภาษาจีน 

ภาระงานโดยสงัเขป 
1. ทําหนาท่ีสอนวิชาภาษาจีน 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 
3. จัดทําเอกสารแผนการสอน 
4. ทํางานประกนัคุณภาพ 
5. ทํางานวิจัย 
6. ดูแลและรบัผิดชอบดานภาษาจีนและการแปล 

 

กําหนดวันเวลา  วิธีการคัดเลือก  และสถานท่ีคัดเลือก    
 

วันคัดเลอืก วิธีการคัดเลือก/คะแนน เวลา ช่ัวโมง สถานท่ีคัดเลือก 
  

16 มกราคม 
2557 

 
 

 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง   
(คะแนน 200 คะแนน)     
 
สอบปฏบิัติ
- วธิสีอนและปฏบิติัการสอนทางดานวชิาภาษาจีน 

  (100 คะแนน)  

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
-  ประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธิสัีมภาษณ      
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน 
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ  และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรบัผิดชอบ  มคีวาม
อดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณไหวพริบ   
มีบคุลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบัติ       
เปนตน 

 

020  
  

 
 

09.30 น.  
เปนตนไป 

  

 

  
 
 
 

    

 
 
 
 
 

หองประชุมอาภากร  
อาคาร 1 ช้ัน 1  
คณะศิลปศาสตร  

  



 

สถานท่ีต้ังของสนามสอบ      86 ถ.พษิณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

โทรศัพท       0-2282-9102  ตอ  1102 

มีรถประจําทางผาน  ดังนี้  สาย 23, 99, 16, 201, 5  ปอ. 23, 509, 157, 505, 171 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




