
 

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชัว่คราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ............................................................... 

  ตามประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองคก์ร สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 

  2.กำหนดการสอบแข่งขัน ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้  

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รายละเอียด สถานที ่

20 ตุลาคม 2564 

 

 

09.30 – 12.00 น. 

 

กำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือก
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข้อเขียน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom                                
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2) 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

21 ตุลาคม 2564 09.00 – 16.30 น. กำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกทดสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3) 

ห้องประชุม SEC 202 
ชั้น 2 อาคารศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              

ช ั ้น 1 อาคารศูนย์เครื ่องมือว ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว ็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
www.ubu.ac.th และ facebook อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม 2564  

 
  (รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์) 

            ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แนบท้ายประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 
ลำดับที่ ลำดับ  ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวปัญญาพร ดีการกล  
2 002 นางสาวนารีรัตน์ วิกล  
3 003 นายเกรียงศักดิ์ ทองราช  
4 004 นางสาวพชรพร ทองมี  
5 005 นายสิทธิพล หาไชย  
6 006 นางสาวกนกวรรณ เอ็มรัตน์   
7 007 นายเอกชัย ทูลภิรมย์  
8 008 นางสาววรรณษา พัฒนา  
9 009 นายอรรถพล ต่องสุพรรณ  

10 010 นางสาวเพชรีภรณ์ ศิริโท  
11 011 นางสาววลินดา ธิอามาตย์  
12 012 นายเกรียงศักดิ์ พันธ์วิไล  
13 013 นายรุจิกร สังฆะวรรณา  
14 014 นางสาวหฤทัย คำแก้ว  
15 015 นายศุภกิจ วิเศษรัตน์  
16 016 นางสาวจิตตา อัศฤกษ์  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 

กำหนดการวัน เวลา และวิธีการสอบ สำหรับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อเขียน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom                                 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. กำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบ 

ให้ผู ้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข้อเขียน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร เข้ารับการทดสอบเพื่อวันความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ 20 
ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom , Google Form และ Application LINE รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

2. หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อเขียน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูป
ถ่าย ชื่อ-สกุล หรือลายมือชื่อและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง) 

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข้อเขียน) 

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

3.1 การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้โปรแกรม Zoom อุปกรณ์ที่ต้องจัดหา 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ จำนวน 2 เครื่อง 
โดยอุปกรณ์นั้นต้องมีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง 

3.2 ผู้เข้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดาวโหลดโปรแกรม Zoom และ
ทดลองใช้โปรแกรม Zoom เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบ และจะได้รับแจ้ง Link ในการเข้าสู่
ระบบ Zoom ผ่านทางกลุ่ม LINE ของตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (สแกนเข้ากลุ่ม LINE ได้ที่ QR 
Code ท้ายประกาศนี ้) หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใด ติดต่อผู ้ประสานงาน นางสาวรัชนก                    
พูลประดิษฐ โทร. 091 467 6593 

3.3 ผู ้เข้าสอบความรู ้ความสามารถทั ่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตรวจสอบสัญญาณ Internet                     
ให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้และสถานที่สอบจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบได้อย่าง
ชัดเจน 

3.4 ผู้เข้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ประพฤติตน
เป็นสุภาพชน และจะต้องอยู่เพียงลำพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวนในขณะเข้ารับการทดสอบ 

3.5 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการทดสอบที่จะต้องทราบวัน และเวลาสอบ หากไม่เข้ารับการทดสอบในวันและเวลา
ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 
 



 
3.6 ขั้นตอนการรายงานตัว และการเข้าสู่กระบวนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มีดงันี้ 
 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ก่อนการเข้ารับการทดสอบ 
การรายงานตัวผ่าน Application LINE 

• ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตามตำแหน่งและ
จำนวนที่กำหนด เข้าร่วมกลุ่ม LINE ได้ตาม QR 
Code ที่แจ้งไว้ท้ายประกาศนี ้

• รายงานตัวผ่าน Application LINE 
ขั้นตอนที่ 1 
การรายงานตัวผ่านระบบ Zoom โดยแสดงบัตร
ประจำตัวประชาชนที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ 

• ให้เปลี ่ยนชื ่อ/ใช้ชื ่อเข้าระบบ Zoom เป็นเลข
ประจำตัวสอบ_ชื่อ_สกุล  
ตัวอย่าง 001 _ประหยัด_ร่ำรวย 

ขั้นตอนที่ 2 
การรอก่อนเข้ารับการทดสอบ 

• เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบรอเจ้าหน้าที่ 
(Admin) แจ ้งรายละเอียดในการเข ้าร ับการ
ทดสอบก่อนเริ่มการทดสอบอีกครั้ง เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด 

ขั้นตอนที่ 3 
การเข้ารับการทดสอบ 

• ผู้เข้าสอบจะได้รับชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ผ่าน Link ของ
ระบบ Zoom 

• ผ ู ้ เ ข ้ าสอบเริ่ มการทดสอบ โดยม ี เ วลาทำ
แบบทดสอบจำนวน 1 ชั ่วโมง ห้ามผู ้เข้าสอบ
กระทำการใด ๆ นอกเหนือจากการทดสอบ ห้าม
เปิดหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร หรืออื่น ๆ 
ที่เป็นการกระทำเพ่ือทุจริต 

• เมื่อการสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ 
(Admin) จะลบผู ้เข ้าร ับการทดสอบออกจาก
ระบบ 

 
3.7 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะทำการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้
มีสิทธิเข้าสอบและโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำทุจริตและอาจถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องออกจากห้องสอบและไม่ต้องกระทำการใด 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีเจตนาทุจริตในการสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้
ความสามารถ (การสอบสัมภาษณ์) ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 



 
กำหนดการ วัน เวลา และวิธีการสอบ สำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
 

วันที่ เวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ 
18 - 19 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น. - ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดย

วิธีการ สแกน QR Code ดังภาพ 

 
https://line.me/R/ti/g/JxKsZHRkCm 
 

20 ตุลาคม 2564 09.30 – 10.00 น. - ผู้เข้าสอบทุกคน เปลี่ยนชื่อไลน์ เป็น 
เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ_สกุล ตัวอย่าง 
001 _ประหยัด_ร่ำรวย 
- ยืนยันตัวตนผ่าน Application LINE 
ด้วยการพิมพ์ข้อความ ลำดับที่_เลข
ประจำตัวสอบ_ชื่อ_สกุล 
ตัวอย่าง 
ลำดับที่1_001 _ประหยัด_ร่ำรวย 
 

20 ตุลาคม 2564 10.00 – 12.00 น. - ผู้เข้าสอบทุกคน เข้ารับการทดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม 
Zoom  

 
https://zoom.us 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/g/JxKsZHRkCm
https://zoom.us/


 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 

กำหนดการวัน เวลา สำหรับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันที่ เวลาถึงพื้นที่คัดกรอง เวลาสอบสัมภาษณ์ ลำดับ  ชื่อ-สกุล 
21-ต.ค.-64 08.00 น. 08.30 - 09.00 น. 001 นางสาวปัญญาพร ดีการกล 

08.30 น. 09.00 - 09.30 น. 002 นางสาวนารีรัตน์ วิกล 
09.00 น. 09.30 – 10.00 น. 003 นายเกรียงศักดิ์ ทองราช 
09.30 น. 10.00 – 10.30 น. 004 นางสาวพชรพร ทองมี 
10.00 น. 10.30 – 11.00 น. 005 นายสิทธิพล หาไชย 
10.30 น. 11.00 – 11.30 น. 006 นางสาวกนกวรรณ เอ็มรัตน์  
11.00 น. 11.30 – 12.00 น. 007 นายเอกชัย ทูลภิรมย์ 
11.30 น. 12 .00 – 12.30 น. 008 นางสาววรรณษา พัฒนา 

พักกลางวัน 
12.30 น. 13.00 – 13.30 น. 009 นายอรรถพล ต่องสุพรรณ 
13.00 น. 13.30 – 14.00 น. 010 นางสาวเพชรีภรณ์ ศิริโท 
13.30 น. 14.00 – 14.30 น. 011 นางสาววลินดา ธิอามาตย์ 
14.00 น. 14.30 – 15.00 น. 012 นายเกรียงศักดิ์ พันธ์วิไล 
14.30 น. 15.00 – 15.30 น. 013 นายรุจิกร สังฆะวรรณา 
15.00 น. 15.30 – 16.00 น. 014 นางสาวหฤทัย คำแก้ว 
15.30 น. 16.00 – 16.30 น. 015 นายศุภกิจ วิเศษรัตน์ 
16.00 น. 16.30 – 17.00 น. 016 นางสาวจิตตา อัศฤกษ์ 
 

 
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
 

1. เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าสอบ ดังนั้น ผู้เข้าสอบทุก
คนจะต้องมาถึงพ้ืนที่คัดกรอง (ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ตามลำดับ 
และเวลาที่กำหนดในตารางข้างต้น 

2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในเบื้องต้นก่อนเข้าห้องสอบ ในกรณีท่ีมีผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง และไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 


