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ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบขอเขียน  

ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 3/2561 ศูนยสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ไดเปดรับสมัครบุคคลเขาทดสอบ

ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ศูนยสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเปดรับสมัครสอบ ชั้นคณุวุฒิ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

นั้น  

 สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรพัยากรบุคคลประเทศไทย  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน

เพื่อประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังตอไปนี้ 

 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล   
 

คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ  

 คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

                        

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง

ที่ 3/2561ศูนยสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
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กําหนดการในการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมและรับบัตรประจําตัวสอบ  

วัน เวลา กิจกรรม 

18 ส.ค. 61 08.00-08.45 น.  ผูเขาสอบทุกคน สงเอกสารเพิ่มเติมและแฟมสะสมผลงาน 2 ชุด พรอมใบสมัคร

ฉบับจริง  

ที่  จุดรับเอกสาร  หนาหองสอบ  

(หอง 1402 ชั้น 14 อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 ผูเขาสอบทุกคนที่ สงเอกสารและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมกับเจาหนาที่แลว   

ลงทะเบียนแสดงตัว และ รับบัตรประจําตัวสอบ ที่ จุดลงทะเบียน หนาหองสอบ 
(หอง 1402 ชั้น 14 อาคารสาํนักทรัพยากรการเรียนรูคณุหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

หลักฐานที่ตองนาํมาแสดง  

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่มีการระบุ 

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

2) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน รบัรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด  

13.00-13.15 น. ผูเขาสอบที่รับบัตรประจําตัวสอบแลว เขาประจาํที่นั่งสอบ 

 

กําหนดการสอบขอเขียน 

   การสอบขอเขียน มีขึ้น ในวันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561 ต้ังแต เวลา 08.45 – 12.20 น. 

 สถานที่สอบ หอง 1402 ชั้น 14 อาคารสาํนักทรัพยากรการเรียนรูคณุหลงฯ   

        มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
วัน เวลา กิจกรรม 

18 ส.ค. 61 08.45 - 09.00 น. ประธานสอบขอเขียนเปดการสอบอยางเปนทางการ  

เจาหนาที่คุมสอบชี้แจง และ อธิบายแนวทางปฏิบัติในการสอบ 

09.00 – 10.00 น. สอบหมวดวิชา  HR Concept & Strategy  (วิชาท่ัวไป) 

10.00 - 10.10 น. พักเบรค  10 นาที 

10.10 - 11.10 น. สอบหมวดวิชา Professional Practices  (วชิาทั่วไป) 

11.10 - 11.20 น. พักเบรค  10 นาที 

11.20 - 12.20 น.  สอบหมวดวิชา  HR Expertise  (วิชาเฉพาะสาขา) 

 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ใหผูสมัครปฏิบัติ

ตามระเบียบ  ดังนี้  

1) แตงกายใหสุภาพเรยีบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน  

สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปน

สุภาพชน 



3 
 

2) เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ 

3) ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไปในวัน

ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 

เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาต

ใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

4) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล โดยวิธีการสอบขอเขียน ตอง

ปฏิบติั ดังนี ้

 4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 

   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ

ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคมุการประเมินแลว 

   4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเครงครัด 

   4.4 ผูเขาสอบท่ีเดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว

เปนเวลา 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

       4.5 ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบแตละหมวดวิชาจะออกจากหอง

สอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดแูลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 

     4.6  ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามชั้นคุณวุฒิที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

กําหนดใน   ตารางสอบ  

     4.7 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับหมวดวิชานั้น 

     4.8  เขียนชื่อ  -  นามสกุล คุณวุฒิที่สอบ และ เลขประจําตัวสอบเฉพาะในสวนท่ีกําหนดให

เทานั้น 

      4.9 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไมออก

จาก หองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ

สอบ 

     4.10 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตองไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการ                           

        4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต

คณะกรรมการหรือ  เจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 

        4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบ

จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบได

อนุญาตแลว 



        4.13 เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ 

         4.14  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ 

หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ

ดําเนินการสอบจะพจิารณาส่ังงดการใหคะแนนกไ็ด

          4.15 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา 

รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   

  

                                       

                                         ประธานสถาบนัรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรพัยากรบุคคลประเทศไทย

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ 

ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ 

หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ

จะพิจารณาส่ังงดการใหคะแนนก็ได 

ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขา

รับการประเมินสมรรถนะคร้ังน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่   14 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

  

                                        คุณพิบูลย  ธาระพุทธ ิ

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 

4 

เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ  

ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต 

และคณะกรรมการ

และสถานท่ีดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ และไมมีสิทธิ์เขา
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เอกสารแนบทายประกาศ 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อ ประเมินสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

คุณวฒุิช้ัน 3 และ 4 
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รายชื่อผูมีสทิธิสอบขอเขยีนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพีบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิชั้น 3  

 

เลขประจําตัว
สอบ 

ชื่อ สาขา ผลการพิจารณาใบสมัคร 

6103030001 นางบุษรินทร แกวนิล บริหารคาตอบแทน มีสิทธิสอบขอเขียน 

6103030002 นางสาวพัสญาวรรณ  แกวประชุม บริหารคาตอบแทน มีสิทธิสอบขอเขียน 

6103030003 นางสาวภาสิกา  จงจิตร เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 

6103030004 นางสาวรณิษฐา  แซเลา เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 

6103030005 นายวราวุฒิ โประเทพ เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 
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รายชื่อผูมีสทิธิสอบขอเขยีนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพีบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิชั้น 4  

 

เลขประจําตัว
สอบ 

ชื่อ สาขา ผลการพิจารณาใบสมัคร 

6103040001 นางสาวอัจฉราภรณ ทองศรีนุน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040002 นางนิศากร ชางสุวรรณ บริหารคาตอบแทน มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040003 นางวัชรี ไชยศร ี บริหารคาตอบแทน มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040004 นางสาวเพ็ญทิพย  สิมเชื้อ พนักงานสัมพันธ มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040005 นายชารีฟ ปากบารา พนักงานสัมพันธ มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040006 นางภารดี แทนทอง เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040007 นางรัตติยา เขียวแปน เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040008 นายคงพล  มนวรนิทรกลุ เรียนรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040009 นางจิราพร หนอสกลุ บริหารผลงาน มีสิทธิสอบขอเขียน 
6103040010 นายสมชยั ปราบรัตน พัฒนาองคการ มีสิทธิสอบขอเขียน 

 
 


