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ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน  
ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบ

ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 2/2564 ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 นั้น  
 สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล   

คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2/2564     
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
บริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
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ก าหนดการในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับบัตรประจ าตัวสอบ  

วัน เวลา กิจกรรม 
19 ธ.ค. 64 07.30 - 08.00 น. ผู้เข้าสอบทุกคน ส่งเอกสารเพ่ิมเติมและแฟ้มสะสมผลงาน 2 ชุด พร้อมใบสมัคร

ฉบับจริง ที่ จุดรับเอกสารหน้าห้องสอบ  
(ห้อง BSc0303 อาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ผู้เข้าสอบทุกคนที่ ส่งเอกสารและด าเนินการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่แล้
ลงทะเบียนแสดงตัว และ รับบัตรประจ าตัวสอบ ที่ จุดลงทะเบียนหน้าห้องสอบ 
(ห้อง BSc0303 อาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง  
1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีการระบุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  

08.00 - 08.15 น. ผู้เข้าสอบที่รับบัตรประจ าตัวสอบแล้ว เข้าประจ าที่นั่งสอบ 

 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
  การสอบข้อเขียนมีข้ึนใน วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 11.50 น. 
  สถานที่สอบ ห้อง BSc303 อาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วัน เวลา กิจกรรม 
19 ธ.ค. 64 08.15 - 08.30 น. ประธานสอบข้อเขียนเปิดการสอบอย่างเป็นทางการ  

เจ้าหน้าที่คุมสอบชี้แจง และ อธิบายแนวทางปฏิบัติในการสอบ 
08.30 - 09.30 น. สอบหมวดวิชา  HR Concept & Strategy  (วิชาทั่วไป) 
09.30 - 09.40 น. พักเบรค  10 นาที 
09.40 - 10.40 น. สอบหมวดวิชา Professional Practices  (วิชาทั่วไป) 
10.40 – 10.50 น. พักเบรค  10 นาที 
10.50 - 11.50 น. สอบหมวดวิชา  HR Expertise  (วิชาเฉพาะสาขา) 
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ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ดังนี้  

1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

3) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็น

เวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
       4.5 ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบแต่ละหมวดวิชาจะออกจากห้องสอบ

ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
     4.6  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามชั้นคุณวุฒิที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด

ใน   ตารางสอบ  
     4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับหมวดวิชานั้น 
     4.8  เขียนชื่อ  -  นามสกุล คุณวุฒิที่สอบ และ เลขประจ าตัวสอบเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้เท่านั้น 
      4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก 

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
     4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการ                           
        4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่

คณะกรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
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        4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบจะต้อง
หยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว 

        4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
         4.14  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ

พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการด าเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

          4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
   

 
                                        นายพิบูลย์  ธาระพุทธิ 

                                         ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

คุณวุฒิช้ัน 3 และ 4 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิช้ัน 3  

เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ สาขา ผลการพิจารณาใบสมัคร 

6402030001 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณรัตน์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030002 นางสาวอรธีรา ด้วงทอง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030003 นายกฤษฎา แซ่แต้ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน  

6402030004 นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030005 นางสาวมัสหยา วงษ์หอมทอง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030006 นางสาวธิดารัตน์ แสงทอง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030007 นางสุดารา สิทธิฉายา การบริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030008 นางสินีพร เชียงสอน การบริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030009 นางสาวเนตรติยา สมบูรรัตน์ การบริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030010 นางสาวมาเรีย มะยีแต การบริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030011 นางปานจิต ชูศรี การพนักงานสัมพันธ์ มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030012 ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพวรรณ จันทมาส การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030013 นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030014 นายบุรินทร์ สหะวิริยะ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030015 นางสาวเฟ่ืองลัดดา ศิริ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030016 นางวรสุ ศรีประพันธ์ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 
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เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ สาขา ผลการพิจารณาใบสมัคร 

6402030017 นางสาวศิริพร แซ่โล่ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030018 นางสาวธัชพรรณ ทองอ่อน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402030019 นางปานฤดี จันทบูรณ์ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิช้ัน 4 

เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ สาขา ผลการพิจารณาใบสมัคร 

6402040001 นางสาวจอมใจ เพชรกล้า การบริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040002 นางสาวอภิชญา ลิ้มพันธ์อุดม การพนักงานสัมพันธ์ มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040003 นางปิติกานต์ สังขพันธ์ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040004 นางเมตตา ชุมอินทร์ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040005 นายประยุทธ์ โอภาโส การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040006 นางอุรพิณ หนุนอนันต์ การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040007 นางดรุณี บิลหลี การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040008 นายณัฐพงศ์ ย่องบุตร การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040009 นางสาวฟาริดา ซาชา การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040010 นางนิศากร ช่างสุวรรณ การบริหารผลงาน มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040011 นางนวพร หอมจันทร์ การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสิทธิสอบข้อเขียน 

6402040012 ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช การพัฒนาองค์การ มีสิทธิสอบข้อเขียน 
 


