


รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  
ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2564  

 

ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 อัตราเลขที่ 1390 วันที่ 20 มีนาคม 2564 

ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

คนที่ 1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 9.30 น. 
คนที่ 2 ตั้งแตเวลา 9.30 - 10.00 น 

1) หัวขอ เทคโนโลยีเซนเซอร (Sensor technology) 
2) เวลาในการสอบสอน 30 นาที  
3) เตรียมไฟลขอมูล และ Laptop เพ่ือการนำเสนอ 

 อัตราเลขที่ 1429 วันที่ 20 มีนาคม 2564 
เวลา 10.00 น. - 10.30 น. 
ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
 

1) หัวขอการสอบสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบปญญาประดิษฐ 
(Artificial intelligence programming techniques and methods) 
2) เวลาในการสอบสอน 30 นาที  
3) เตรียมไฟลขอมูล และ Laptop เพ่ือการนำเสนอ 

 อัตราเลขที่ 1427 วันที่ 17 มีนาคม 2564 
เวลา 9.00 น. 

ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1) หัวขอ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
2) เวลาในการสอบสอน 20 นาทีตอคน 
3) เตรียมไฟลขอมูล และ Laptop เพ่ือการนำเสนอ 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

 อัตราเลขที่ 691  วันที่ 15 มีนาคม 2564 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หอง A127 อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีเกษตร 

สอบสอนหัวขอ Smart Aquaculture 

 อัตราเลขที่ 709  สอบสอนหัวขอ การจัดการสุขภาพสัตวน้ำ 

 
 
 
 
 

 

อัตราเลขที่ 1430  สอบสอนหัวขอ การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน (Integrated weed 
management) สำหรับการผลิตพืช และกลไกการทำงานของสารเคมี
ควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช (Pre-emergence herbicide) และสารเคมี
เลือกฆาวัชพืช (Selective Early Post Emergence Herbicide) พรอม
ยกตัวอยางสารเคมีใน 2 กลุมนี้ และชนิดหรือประเภทวัชพืชที่สารเคมีนี้
สามารถควบคุมหรือฆาได 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

3 คณะบริหารธุรกิจ  
 อัตราเลขที่ 921(ร)  วันที่ 30 มีนาคม 2564 

เวลา 9.30 น.เปนตนไป 
คณะบริหารธุรกิจ 

1) วิชาเศรษฐมิติเบื้องตน 
2) วิชาทางดาน data sc ience หรือดานเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร
เทคโนโลยี, เศรษฐศาสตรนวัตกรรม, financial technology  
 

 อัตราเลขที่ 922(ร)  วิชาบัญชี การเงิน ใหเตรียมการสอน วิชาบัญชีบริหาร หรือการเงนิธุรกิจ 
หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 
 

 อัตราเลขที่ 923(ร)  วิชาการประกอบการ ใหเตรียมสอน วิชาผูประกอบการหรือการจัดการธุรกิจ
เพ่ือสังคม หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

 อัตราเลขที่ 924(ร) วิชา logistic ใหเตรียมสอน วิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน หรือ
การพาณิชยนาวี หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

 อัตราเลขที่ 925(ร)  เตรียมการสอน " Nowsaday successful entrepreneurships" 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

5 คณะวิทยาศาสตร  
 อัตราเลขที่ 1042 วันที่ 15 มีนาคม 2564  

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
ณ หอง 439  

อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ 1 Sc04 

เลือกสอน 1 หัวขอจากรายวิชาที่กำหนดดานลาง  ทำการสอบสอนเปนเวลา 
10 นาที 
1. Food Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร)  
2. Food Microbiology (จุลชีววิทยาอาหาร)  
3. Food Chemistry (เคมีอาหาร)  
4. Food Processing (กระบวนการแปรรูปอาหาร)  
5. Food Engineering (วิศวกรรมอาหาร)  
6. Food Safety (ความปลอดภัยอาหาร)  
7. Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรม)  
8. Industrial Microbiology (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  
9. Bioprocess (กระบวนการชีวภาพ) 
 

 อัตราเลขที่ 1403 วันที่ 16 มีนาคม 2564    
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  

ณ หอง 305 
อาคารพระจอมเกลา Sc08 

เตรียมสไลดสอนเปนภาษาอังกฤษ นำเสนอคนละ 10 นาที 
หัวขอ  การปองกันอันตรายและอุบัติภัยในการทำงานที่เก่ียวของกับสารเคมี   
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

5 คณะวิทยาศาสตร  
 อัตราเลขที่ 1472 วันที่ 18 มีนาคม 2564   

เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  
ณ หอง 305 

อาคารพระจอมเกลา Sc08 

เตรียมสไลดสอนเปนภาษาอังกฤษ นำเสนอคนละ 8-10 นาที  
นำเสนองานวิจัย 3-5 นาที ตอบขอซักถาม 5 นาที 
หัวขอ :  Crystal Field Theory (CFT) and Its Applications 
 

 อัตราเลขที่ 1473   วันที่ 15 มีนาคม 2564  
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  

  ณ หอง 307  
อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ 1 Sc04 

เลือกหัวขออยางใดอยางหนึ่ง ทำการสอบสอนเปนเวลา 10 นาที 
1. ฟสิกสและไอโอที  
2. ไมโครคอนโทรลเลอรและไอโอที  
3. อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน   

 อัตราเลขที่ 1426 วันที่ 26 มีนาคม 2564  
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  

ณ หอง 107  
อาคารพระจอมเกลา Sc08      

เตรียมมาทุกหัวขอ อธิบายใหเขาใจ ภายใน 1.30 ชม. 
หัวขอ  1. MVC Programming  
         2. PL/SQL  
         3. Database Design 
         4. Data Warehouse Design  
         5. Maching Learning , Deep Learning 
         6. Python Programing + Machine Learning Model สำหรับ
โจทยปญหาทางธุรกิจ                
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร  
 อัตราเลขที่ 1438  ไมมีการสอบสอนทุกตำแหนง ไมมีการสอบสอนทุกตำแหนง 

 อัตราเลขที่ 1440  
              1441  
              1442    
              1443  

 

 อัตราเลขที่ 1446   

 อัตราเลขที่ 1447   

 อัตราเลขที่ 1444  
              1445  

 

 อัตราเลขที่ 1448   

 อัตราเลขที่ 1450  
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

7 คณะศิลปศาสตร  
 อัตราเลขที่ 1214  วันที่ 16 มีนาคม 2564 

เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสำนักงาน 
คณะศิลปศาสตร ชั้น 1  

อาคารเรียนรวมพระเทพฯ 

สาธิตการสอน ใชเวลา 15 – 20 นาที 

8 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 อัตราเลขที่ 1452  วันที่ 14 มีนาคม 2564 

เวลา 14.30 น. 
ชั้น 2 สำนักงานคณบดี 

คณะสถาปตยกรรมศาตร 

เลือกหัวขอสอบสอนจากหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ใชเวลา 30 นาท ี

 อัตราเลขที่ 1453 เลือกหัวขอสอบสอนจากหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ใชเวลา 30 นาท ี

9 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  
 อัตราเลขที่ 1423  ไมมีการสอบสอนทุกตำแหนง 

 
 
 
 
 

ไมมีการสอบสอนทุกตำแหนง 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อัตราเลขที่ 1469  

              1050 
วันที่ 14 มีนาคม 2564 

เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุม 613 ชั้น 6 

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นำเสนอหัวขอ "Deep leaning the future trend"  
    โดยใชเวลาไมเกิน 10 นาที 
2. เตรียมเนื้อหาการสอนในหัวขอใดหัวขอหนึ่งตอไปนี ้ 
    โดยใชเวลาไมเกิน 20 นาที 

·       Artificial Intelligence and Machine Learning 
·       Artificial Neural Network and Deep Learning 
·       Robotics and Reinforcement Learning 
·       Internet of Things 
·       Machine Vision 
·       Natural Language Processing 
·       Recommender Systems 

11 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 อัตราเลขที่ 1449 วันที่ 18 มีนาคม 2564 

เวลา 13.30 น. 
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

หัวขอ กฎการหาอนุพันธ กฎผลคูณ กฎผลหาร กฎลูกโซ  ปริพันธของฟงกชัน
ที่นิยมโดยกราฟ ตาราง และสูตร implicit differentiation, 
differentiation rules, product rule, quotient rule, etc. integral of 
function defined by graphs, tables and formulas 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

12 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
 อัตราเลขที่ 943  วันที่ 14 มีนาคม 2564 

ตั้งแตเวลา 14.30 น. 
ณ หองประชุมวิทยาเขตชุมพร ชั้น 9 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

1) แนะนำตัวเปนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
2) แสดงวิสัยทัศนในหัวขอ "การพัฒนางานวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา" 
3) สอบสอนรายวิชา "ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน  
    (English for work preparation)" 
4) นำเสนองานวิจัย หรือหัวขอที่สนใจ 
**ใชเวลารวมทั้งหมดไมเกิน ๒๐ นาที 

 อัตราเลขที่ 1061  วันท่ี 14 มีนาคม 2564 
ตั้งแตเวลา 14.30 น. 

ณ หองประชุมวิทยาเขตชุมพร ชั้น 9 
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

1) แนะนำตัวเปนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
2) สาธิตการสอนที่มเีน้ือหาการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
ในหัวขอใดหัวขอหนึ่งตอไปนี้ 

 Artificial Intelligence and Machine Learning 

 Artificial Neural Network and Deep Learning 

 Robotics and Reinforcement Learning 

 Internet of Things 

 Machine Vision 

 Natural Language Processing 

 Recommender System 

 หรือรายวิชาที่เก่ียวเนื่องกับหลักสตูรทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
3) เสนอวิธีการ สอน/ สงงาน/ ตรวจงาน/ ทดสอบยอย ผานระบบออนไลน โดยเลือก
โปรแกรม และวิธีการที่เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
4) นำเสนองานวิจัยหรือหัวขอที่สนใจ 
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ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

12 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

 อัตราเลขที่ 1406  วันที่ 14 มีนาคม 2564 
ตั้งแตเวลา 14.30 น. ชั้น 9 
ณ หองประชุมวิทยาเขตชุมพร 

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

1) แนะนำตัวเปนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
2) สาธิตการสอนที่มีเนื้อหาการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา
ทางดานกลยุทธการทองเที่ยว หรือความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
3) เสนอวิธีการ  สอน/ สงงาน/ ตรวจงาน/ ทดสอบยอย  ผานระบบออนไลน   
โดยเลือกโปรแกรมและวิธีการท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4) นำเสนองานวิจัยหรือหัวขอที่สนใจ 
**ใชเวลารวมทั้งหมดไมเกิน  ๒๐ นาที 
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