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ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน  
ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 1/2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 
ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบ

ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น  
 สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้  
 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล   
 

คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

                    
ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2/2562 

ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
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ก าหนดการในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับบัตรประจ าตัวสอบ  
วัน เวลา กิจกรรม 

9 ก.พ. 62 08.00 - 08.45 น.  ผู้เข้าสอบทุกคน ส่งเอกสารเพ่ิมเติมและแฟ้มสะสมผลงาน 2 ชุด พร้อมใบสมัครฉบับจริง  
ที่  จุดรับเอกสาร  หน้าห้องสอบ  
(ห้อง 6113 ช้ัน 6 อาคาร 6 (ตรงข้ามอาคารโรงอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูกต็) 

 ผู้เข้าสอบทุกคนที่ ส่งเอกสารและด าเนินการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่แล้ว   
ลงทะเบียนแสดงตัว และ รับบัตรประจ าตัวสอบ ที่ จุดลงทะเบียน หน้าห้องสอบ 
(ห้อง 6113 ช้ัน 6 อาคาร 6 (ตรงข้ามอาคารโรงอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูกต็)

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง  
1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีการระบุ 

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

08.45 - 09.00 น. ผู้เข้าสอบที่รับบัตรประจ าตัวสอบแล้ว เข้าประจ าที่นั่งสอบ 

 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
   การสอบข้อเขียน มีข้ึน ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.45 – 12.20 น. 
 สถานที่สอบ ห้อง 6113 ช้ัน 6 อาคาร 6 (ตรงข้ามอาคารโรงอาหาร)             
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   

วัน เวลา กิจกรรม 
9 ก.พ. 62 08.45 - 09.00 น. ประธานสอบข้อเขียนเปิดการสอบอย่างเป็นทางการ  

เจ้าหน้าที่คุมสอบชี้แจง และ อธิบายแนวทางปฏิบัติในการสอบ 
09.00 – 10.00 น. สอบหมวดวิชา  HR Concept & Strategy  (วิชาทั่วไป) 
10.00 - 10.10 น. พักเบรค  10 นาที 
10.10 - 11.10 น. สอบหมวดวิชา Professional Practices  (วิชาทั่วไป) 
11.10 - 11.20 น. พักเบรค  10 นาที 
11.20 - 12.20 น. สอบหมวดวิชา  HR Expertise  (วิชาเฉพาะสาขา) 

 
หมายเหตุ  ผู้เข้ารับการประเมินในระดับชั้นคุณวุฒิ 4 หากผ่านเกณฑ์การพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน จะมี
สิทธิสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.30 น.  
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ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ  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 อาจพิจารณาไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

4) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ

ประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4 ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว

เป็นเวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
       4.5 ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบแต่ละหมวดวิชาจะออกจากห้อง

สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
     4.6  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามชั้นคุณวุฒิที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

ก าหนดใน   ตารางสอบ  
     4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

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

จาก ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบ 

     4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ                           
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        4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 

        4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว 

        4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  
         4.14  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู ้ใดทุจริต 

หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

          4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

   
 
 

                                        นายพิบูลย์  ธาระพุทธิ 
                                         ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธสิอบข้อเขียนเพ่ือ ประเมินสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล 
คุณวุฒิชั้น 3 และ 4 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิชั้น 3  
 

เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6201030001 นางสาวจตุพร ระเด่น สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201030002 นายสายนัต ์นะวจิิตร สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201030003 นางสาวเบญญาภา มุณีแนม สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030004 นางสาวปิยะวรรณ หลวงจนัทร์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030005 นายสุพจน์  ศิริสกุลวชิญ์ สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030006 นางสาววนิดา แซ่ล่อง บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030007 นางสาวผสุรัตน์ ศรีนิล บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030008 นางสาวสายสุณี รอบคิด พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030009 นางสาวสิริอณญัญา  ภคินธรวฒันพงศ์ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030010 นางสาวจนัสุดา  ทองฤทธ์ิ พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030011 นายฐิติวชัร   อิศรางกูร ณ อยุธยา พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201030012 นายณฐัวฒิุ หนูหม่ืน เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล  คุณวุฒิชั้น 4  
 

เลขประจ ำตัว
สอบ 

ช่ือ สำขำ ผลกำรพจิำรณำใบสมัคร 

6201040001 นายธราพงษ ์เดชอกัษร สรรหาและคดัเลือกบุคลากร มีสิทธิสอบขอ้เขียน 
6201040002 นางสาวเจริญลาภ  ตดัสมยั บริหารค่าตอบแทน มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201040003 นายพูนศกัด์ิ วรรณวชิยักุล พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201040004 นายรัตนพฒัน์  เพชรจีน พนกังานสัมพนัธ์ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201040005 นายธนาโชค  พูลศิริ เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201040006 นางสาวชุชาดา  สักจง เรียนรู้และพฒันาทรัพยากรบุคคล มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

6201040007 นางสาวจิตรา ปัญญาศิริ บริหารความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีสิทธิสอบขอ้เขียน 

 
 


