
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

สังกัดส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
------------------------- 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร 
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๕ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลารับสมัครสอบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที ่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๕ – ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นายเดชฤทธิ์ ศรีสมุทร 

๒ ๐๐๒ นายพัสกร ปุยฝ้าย 
๓ 
๔ 

๐๐๓ 
๐๐๔ 

นายยุทธนา บุญไพโรจน์ 
นายนิรันดร์ รัตนสงวน 

  

 ๒. ก าหนดการสอบแข่งขัน ด าเนินการสอบแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ 
ห้องปฏิบัติการ ๒C ๐๙ ขั้น ๒ อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
      

เวลา การสอบ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   ภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 

๓. ผู้ที่จะเข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ต้องน าหลักฐานแสดงการพ้นระยะการกักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันสอบ 
หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ หรือหลักฐานการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด-๑๙ ในระบบ ATK หรือ RT-PCR ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ มาแสดงต่อ
กรรมการก่อนเข้าห้องสอบ 

 
/๓.๒ ต้องสวมหน้ากากผ้า... 

 
 
 
 



 

-๒- 
 
๓.๒ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 

บริเวณอาคารสอบและห้องสอบ 
๓.๓ ต้องเข้ารับการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทดิจิตอลก่อนเข้าห้องสอบ หากพบมี

อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคโควิด -๑๙ 
และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อคัดกรองโรคระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - 
๐๘.๔๕ น. 

๔.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
๔.๑ ให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการ   

ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือแสดงตนในการเข้าสอบ 
๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (สุภาพสตรีสวมเสื้อแบบสุภาพ กระโปรง   

สีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น/สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น) และต้องสวมหน้ากาก
อนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้เข้าสอบคนใดที่มาถึงห้องสอบ
ภายหลังการสอบด าเนินไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  

๔.๔ สิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบได้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมี   

รูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
(๒) ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ ยางลบ 

๔.๕ ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้ง หนังสือ หรือ
เอกสารอ่ืนใดติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ หากตรวจพบในภายหลัง จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริต และให้ยุติ
การสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันที 

อนึ่ง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจ
พิจารณาอนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องจัดเก็บไว้ ณ บริเวณที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิ์รับสิ่งของคืน จนกว่าจะท าข้อสอบแล้วเสร็จ และเมื่อรับสิ่งของคืนแล้ว    
ให้ออกจากห้องสอบทันที 

๔.๖ ในระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะพูดคุย หรือส่งสิ่งของให้แก่กันกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
หรือกับบุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 

๔.๗ กรณีมีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต   
ในการสอบเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบบันทึกข้อเท็จจริงไว้ในกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบที่ทุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต และให้ยุติการสอบของผู้ เข้าสอบรายนั้นทันที ทั้งนี้ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ตรวจให้คะแนน และพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบของผู้เข้าสอบ
รายนั้นได้ และให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสอบเป็นที่สุด 

๔.๘ เมื่อท าข้อสอบแล้วเสร็จให้ผู้เข้าสอบวางข้อสอบและกระดาษค าตอบไว้ ณ ที่นั่งสอบ  
๔.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจาก     

ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริตและคณะกรรมการด าเนินการสอบอาจพิจารณา
ไม่ตรวจให้คะแนนหรือพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบของผู้ เข้าสอบรายนั้นได้ ทั้งนี้  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ ให้ถือเป็นที่สุด 

 
/๕. ก าหนด... 

 
 
 



 

-๓- 
 

๕. ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือเว็บไซต์ระบบรับสมัครงานออนไลน์ http://jobs.ubu.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี www.ubu.ac.th หรือเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ ข่าวสมัครงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๓๒  

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๗    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

             

 
 (นายอรรถพงศ์ กาวาฬ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทน 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/person

