
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
__________________________________________________________

ตามท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังไดประกาศเรื่อง รายชื่อ

ผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ

2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ขอแจงรายละเอียดการสอบคัดเลือก

เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด

การดําเนินการ ดังน้ี

๑. ใหผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 

เขารวมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565

๒. ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว ให

เขารวมการสอบสอนตามรายละเอียดท่ีกําหนดแนบทายประกาศ

กําหนดการสอบคัดเลือก

รายการ กําหนดการ

วันสอบคัดเลือก              วันเสารท่ี 27 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. – 09.30 น.

การสอบคัดเลือก เวลา 09.30  น. – ๑2.๐๐ น.

สถานท่ีสอบ ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร

 ประกาศ ณ  วันที่  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  
ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  

 

ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

1 คณะทันตแพทยศาสตร 

 อัตราเลขที่ 942(ร) - ไมมีการสอบสอน 

- หัวขอสอบคัดเลือก Principle of antimicrobial 
therapy; Antibacterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  
ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  

 

ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 อัตราเลขที่ 691  ไมมีการสอบสอน - 

 อัตราเลขที่ 1496  วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2565 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หอง A 127 อาคารเจาคุณทหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สอบสอนหัวขอ  
- หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หรือ  
- บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ หรือ 
- ศิลปะการแสดง หรือ  
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล หรือ 
- บุคลิกภาพที่สำคัญในอนาคร หรือผูสื่อขาวดิจิทัล หรือ 
- วิทยาการสารสนเทศเพ่ือการเกษตรอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 

 

อัตราเลขที่ 1501 วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2565 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หอง A 127 อาคารเจาคุณทหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สอบสอนหัวขอ  
- วิทยาการสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือการเกษตรยุคใหม หรือ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจสำหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- ขอมูลขนาดใหญเพ่ือการสื่อสาร หรือ 
- การผลิตสื่อทางการเกษตร หรือ 
- สื่อสารการตลาดดิจิทัล 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  
ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  

 

ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อัตราเลขที่ 1050  วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 
ณ หองบรรยาย M22 ชั้น M  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ นำเสนอหัวขอ "Deep learning for the future 
trend"  โดยใชเวลาไมเกิน 10 นาที 
2. ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เตรียมเนื้อหาการสอนในหัวขอใดหัวขอหนึ่งตอไปนี้ โดยใช
เวลาไมเกิน 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 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ  
ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  

 

ที ่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 

4 คณะวิทยาศาสตร 

 อัตราเลขที่ 1042 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ณ หอง 439 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ 1  
(SC-04) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

หัวขอสอบสอน :  ผูสมัครสอบคัดเลือกสามารถเลือก ๑ หัวขอตามถนัด โดยใชเวลา 
ไมเกิน ๑๐ นาที    ดังตอไปนี้  

1. วิทยาศาสตรการอาหาร 
๒. เทคโนโลยีทางอาหาร 
๓. วิศวกรรมอาหาร 
๔. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
๕. การพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรเกษตร 
 

 อัตราเลขที่ 1380 วันที่ ๒๘ สิงหาคม 2565 
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หอง  ๑๐๘ ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ  1 
(SC-๐๔) ภาควิชาสถิต ิ   คณะวิทยาศาสตร 

 หัวขอสอบสอน :  ผูสมัครสอบคัดเลือกเตรียมสอนในหัวขอดังตอไปนี้  
๑. การวิเคราะหสหสัมพันธและถดถอย (Correlation and regression 
analysis) และ 
๒. การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)    
      

 อัตราเลขที่ 1506  วันที ่๒๙ สิงหาคม 2565  
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ หองราชพฤกษ ๕  ชั้น ๒  

อาคารคณะวิทยาศาสตร (SC-๐๑)  
 

หัวขอสอบสอน :  ผสูมัครสอบคดัเลือกสามารถเลือก ๑ หัวขอตามถนัด โดยใชเวลา 
  ไมเกิน ๑๐ นาที    ดังตอไปนี ้ 

๑. Data Communication and Network Systems 
๒. Network Security 
๓. COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE 
๔. ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS 
 



รายละเอียการสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบันสายวิชาการ 

ตำแหนงอาจารย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที ่๒ 

ที่ หนวยงาน การสอบสอน รายละเอียดการสอบสอน 
๕ คณะวิศวกรรมศาสตร   
 อัตราเลขที่ ๑๔๓๙ ไมมีการสอบสอน 

 
 
 

- 

 อัตราเลขที่ ๑๔๗๐ ไมมีการสอบสอน 
 
 
 

- 

 อัตราเลขที่ ๑๔๗๖ ไมมีการสอบสอน 
 
 
 
 

- 

 

- ๖ - 
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