
  
 
 
              
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์)  

------------------------------------------------ 
ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ ฉบับลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล                  

เพ่ื อบ รรจุ และแต่ งตั้ ง เป็ นพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย  ต าแห น่ งอาจารย์  ส าขาวิ ช าภ าษ าอั งกฤษ  และ                                    
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่ งตั้ งเป็ น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย  ต าแหน่ งอาจารย์  สาขาวิ ชาภ าษาอั งกฤษ  เพ่ื อปฏิ บั ติ งาน                                            
ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา  
           บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์)                                 
และก าหนดการสอบ ดังนี้  
๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 

ล าดับที่สอบ ชื่อ – นามสกุล  

๐๑ นางสาวณัฎฐนา   ลีฬหรัตนรักษ์ 
๐๒ นางสาวณัฐกฤตา  โชติภัคธนสุข 

 

๒. ก าหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ  

      ๑. ก าหนดการ              
          ๑.๑ สอบข้อเขียน ในวันพุธที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้อง ๗๒๙  ชั้น ๗     
                   อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์                        
          ๑.๒  สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๒๙  ชั้น ๗     
                   อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์                          
   ๒. รายละเอียดการสอบ  
  ๒.๑ สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน  
       - สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๒.๒ สอบสอน ๕๐ คะแนน  

- หัวข้อในการสอบสอน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   
  ในการสอบสอน ผู้มีสิทธิ์สอบมีเวลาสอบ คนละไม่เกิน ๑๕ นาท ีขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่านโปรด  
  เตรียมสื่อประกอบการสอนมาด้วย และเมื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้สอบสอนเรียบร้อยแล้ว จะสอบสัมภาษณ ์ 
  ทันท ี 

                **หากผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธิ์สอบ ไม่มาสอบตามก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
    
 
 



 
 

-๒- 
 
  ๒.๓ สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน  
                 - สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ  มารยาท ปฏิภาณไหวพริบ เจตคต ิและ 
                   ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน คนละ ๑๕ นาท ี
         ๒.๔ เกณฑ์การตัดสิน 
                  - เกณฑ์การตัดสินผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบ        
                    สัมภาษณ์ เมื่อรวมคะแนนแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 
๓ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  
   ๓.๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น  
    ๓.๒. น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ  
   ๓.๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาท ีคือหลังเวลา ๐๙.๑๕ น. เป็นต้นไป 
    ๓.๔. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) แสดงหนังสือรับรองการรับวัคซีน Covid 19 แก่เจ้าหน้าที ่ 
                ประจ าจุดตรวจคัดกรอง 
    ๓.๕. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มาถึงคณะศิลปศาสตร์ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือตรวจคัดกรอง 
                โรคติดเซือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่ทางคณะฯ จัดเตรียมไว้   
 

 ๔. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์  www.la.mahidol.ac.th   
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                            
                                                                           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ ์จันทร์อยู่) 
                                                                                         คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.la.mahidol.ac.th/
pornp
Typewritten Text
๑๐



 
 
 

Teaching Demonstration 

For Thai instructor candidates 

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University 

 

Instructions: 

Prepare a 15-minute teaching demonstration. Your teaching should consist of the followings: 

• Duration: 10-15 minute demonstration 

• Context: Teaching GE (general English) to first year students of Mahidol 

University. Students are from various faculties with the total number of about 60 

students per class. 

• Skills: The teaching demonstration should include teaching reading and speaking 

skills to students. 

• Approach: The teaching should aim towards communicative language teaching, 

with special emphasis on interaction with students. 

• Materials: The candidates should prepare their own materials for teaching such as 

a slide presentation, or handout which can be from commercial textbooks or 

created by the candidates themselves. 
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