กําหนดหองสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และหองสอบสัมภาษณ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2556
ตําแหนง อาจารย สังกัด กลุมวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร
สอบคัดเลือกวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556

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

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

6001

นางสาวลดาพร

สระกาง

๒.

6002

นางสาวนันทวัน

วัฒนมงคลสุข

หมายเหตุ

กําหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

26 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
มิถุนายน (คะแนน 200 คะแนน)
2556 สอบขอเขียน (100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
- ใหเตรียมหัวขอเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ

เวลา

ชัว่ โมง

สถานที่คัดเลือก

020

9.00 น.
11.00 น.

2

11.00 น.
12.00 น.

1

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 13.00 น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธสี มั ภาษณ
เปนตนไป
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพันธ และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
มีบคุ ลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
เปนตน

หองประชุมอาภากร
อาคาร 1 ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร

สถานทีต่ ง้ั ของสนามสอบ
โทรศัพท

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300

0-2282-9102 ตอ 1102

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

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

กําหนดหองสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และหองสอบสัมภาษณ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2556
ตําแหนง อาจารย สังกัด สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร
สอบคัดเลือกวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556

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

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

3001

นายอารม

พงษประเสริฐ

๒.

3002

นายพัฒนกฤษติ์ ตระกูลฉวี

3.

3003

นายพงศพัฒน ออนสุดรักษ

4

3004

นางสาวอัญชัญ ตัณฑเทศ

5

3005

นางสาวมนสิรชั ฌญา

6

3006

นายธเนศ

7

3007

นางสาวสุทธิณี

8

3008

นางสาวรัสรินทร พัฒนเมธีวิชญ

9

3009

นางสาวศิรริ ตั น

ทองเกิด

เกษรสิรธิ ร
พรพันธุไพบูลย

ขานทอง

หมายเหตุ

กําหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

26 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง
มิถุนายน (คะแนน 200 คะแนน)
2556 สอบขอเขียน (100 คะแนน)
สอบขอเขียน (100 คะแนน)
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว การสอนในรายวิชา
รายวิชาของสาขาวิชาการทองเทีย่ ว
สอบปฏิบัติ ( 100 คะแนน)
- เตรียมหัวขอการสอนในรายวิชาการทองเที่ยว

เวลา

ชัว่ โมง

020

9.00 น.
11.00 น.

2

11.00 น.
12.00 น.

2

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 13.00 น.
เปนตนไป
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธสี มั ภาษณ
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน
ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพันธ และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
เปนตน

สถานทีต่ ง้ั ของสนามสอบ
โทรศัพท

สถานที่คัดเลือก

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300

0-2282-9102 ตอ 1102

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

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

หองประชุมอาภากร
อาคาร 1 ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร

