ประกาศคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล
เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 2/2558
………………………………………………..

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 3 มิถุนายน
2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่
1/2558 และคณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2558 แล้ว นั้น
คณะศิลปศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ข้อเขียน) และกาหนดสถานที่
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิชาการ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยออกให้
ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการคัดเลือก
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัว กรรมการกากับห้องคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่จะได้
ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าคัดเลือกได้
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดาเนินการคัดเลือกตามสมควร
ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือทดสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่สาหรับการคัดเลือกวิชาแรก
ผู้ใดเข้าห้องคัดเลือกหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องคัดเลือก
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทาข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทาข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องคัดเลือก
โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่ผู้ที่กาลังทาการคัดเลือก
๖. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องคัดเลือก หรือประธานสนามคัดเลือกในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการ
แก้ไขในทางทีเ่ หมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๗. ผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ใดทุจริตในการคัดเลือกไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผล
การคัดเลือกในวิชานั้น
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก
/๙. ผู้เข้ารับ...

๙. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทาข้อสอบคัดเลือกข้อเขียนไป
เอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคานวณ เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วน
กระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดให้และห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุก
ชนิด ออกนอกห้องสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ว่าที่ร้อยตรี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ โพธิสรณ์)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กาหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร์
สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

---------------------------------ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

1001

นางสาวพรรณนา ชินทรเดชา

2

1002

นางสาวนุชนาฎ สายทอง

3

1003

นายวิชัย ปิยะวงษ์

4

1004

ม.ล.บราลี สุทัศนีย์

5

1005

นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธิวานิช

6

1006

นางสาวจุฑาทิพ ดวงมาลย์

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่
คัดเลือก

020

20 สิงหาคม ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2558 (คะแนน 200 คะแนน)
สอบข้อเขียน ( 100 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- เขียน Essay 1 เรื่อง
สอบปฏิบัติ ( 100 คะแนน)
สอบปฏิบัติงานสอนทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเตรียม
ข้อมูลเนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน ประมาณ 15
นาที

9.00 น.
11.00 น.

11.00น.
12.00น.

2
ห้องประชุม
อาภากร
คณะศิลป
ศาสตร์
1

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 1๐๐ คะแนน)
13.00น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
เป็นต้น

สถานที่ตั้งของสนามสอบ
โทรศัพท์

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2665-3555 ต่อ 1025

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

กาหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร์
สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

---------------------------------ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

2001

นายราชันย์ ปรึกษา

2

2002

นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง

3

2003

นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

4

2004

นายยศศิริ ยศธร

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่
คัดเลือก

020

20 สิงหาคม ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2558 (คะแนน 200 คะแนน)
สอบข้อเขียน ( 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

9.00 น.
11.00 น.

2

สอบปฏิบัติ ( 100 คะแนน)
11.00 น.
สอบปฏิบัติงานสอนทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเตรียม
ข้อมูลเนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน ประมาณ 15 นาที 12.00 น.

1

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่ง 13.00 น
จะพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น
เป็นต้นไป.
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มี
บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
เป็น
ต้น
-

สถานที่ตั้งของสนามสอบ
โทรศัพท์

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2665-3555 ต่อ 1025

มีรถประจาทางผ่าน ดังนี้ สาย 23, 99, 16, 201, 5 ปอ. 23, 509, 157, 505, 17

ห้องประชุม
อาภากร
คณะศิลป
ศาสตร์

กาหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชามุนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร์
สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

---------------------------------ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

3001

นางสาวกมลรัชฏ์ นาเมืองรักษ์

2.

3002

นางสาวชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

3.

3003

นางสาวสุวารีย์ ศรีคา

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่
คัดเลือก

020

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
21 สิงหาคม
(คะแนน 200 คะแนน)
58
สอบข้อเขียน ( 100 คะแนน)
- ความรู้ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
- ทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป

9.00 น.
11.00 น.

2

1
สอบปฏิบัติ ( 100 คะแนน)
- ให้เตรียมหัวข้อเกีย่ วกับประเด็นที่ใช้ในการสอนประมาณ 15 นาที

11.00 น.
12.00 น.

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น 13.00 น.
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
เป็นต้น

สถานที่ตั้งของสนามสอบ
โทรศัพท์

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2665-3555 ต่อ 1025

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

ห้องประชุม
อาภากร
คณะศิลป
ศาสตร์

กาหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์
สนามสอบ คณะศิลปศาสตร์
สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

---------------------------------ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑.

4001

นายวุฒิวัฒน์

ไกรน้อย

2

4002

นายณัฐวุฒิ

ฉิมมา

3

4003

นายพัดยศ

เพชรวงษ์

4

4004

นายฉลอง

อภิวงค์

5

4005

นายมิตร

เพ็งตะโก

6

4006

นายประจักษ์ อินทร์โต

หมายเหตุ

กาหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก/คะแนน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่
คัดเลือก

020

24 สิงหาคม ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2558 (คะแนน 200 คะแนน)
สอบข้อเขียน ( 100 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาโททางด้านสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบปฏิบัติ ( 100 คะแนน)
- ลีลาศ 15 นาที

9.00 น.
11.00 น.

2

11.00 น.
12.00 น

1

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
13.00 น.
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น
เป็นต้นไป
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
เป็นต้น

สถานที่ตั้งของสนามสอบ
โทรศัพท์

86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2665-3555 ต่อ 1025

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

ห้องประชุม
อาภากร
คณะศิลป
ศาสตร์

