ประกาศสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ชั้นคุณวุฒิ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น
บั ด นี้ ก ารทดสอบและการพิ จ ารณาคะแนนสอบได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว สถาบั น รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 ตลอดจน กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ชั้นคุณวุฒิ 4
6402040002
6402040003
6402040004
6402040006
6402040008
6402040009
6402040010
6402040012

นางสาวอภิชญา ลิ้มพันธ์อุดม
นางปิติกานต์ สังขพันธ์
นางเมตตา ชุมอินทร์
นางอุรพิณ หนุนอนันต์
นายณัฐพงศ์ ย่องบุตร
นางสาวฟาริดา ซาชา
นางนิศากร ช่างสุวรรณ
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช

1

การพนักงานสัมพันธ์
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารผลงาน
การพัฒนาองค์การ

ข) กาหนดการสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์ จัดสอบในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีตารางการ
สอบสัมภาษณ์ดังนี้
วันที่ 22 มกราคม 2565
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

สาขา

ชั้น
คุณวุฒิ

เวลา

6402040002

นางสาวอภิชญา ลิ้มพันธ์อุดม

พนักงานสัมพันธ์

4

09.30-10.30 น.

6402040003

นางปิติกานต์ สังขพันธ์

เรียนรู้และพัฒนา

4

10.30-11.30 น

6402040004

นางเมตตา ชุมอินทร์

เรียนรู้และพัฒนา

4

11.30-12.30 น

6402040006

นางอุรพิณ หนุนอนันต์

เรียนรู้และพัฒนา

4

13.30-14.30 น.

6402040008

นายณัฐพงศ์ ย่องบุตร

เรียนรู้และพัฒนา

4

14.30-15.30 น.

ชั้น
คุณวุฒิ

เวลา

วันที่ 23 มกราคม 2565
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

สาขา

6402040009

นางสาวฟาริดา ซาชา

เรียนรู้และพัฒนา

4

09.30-10.30 น.

6402040010

นางนิศากร ช่างสุวรรณ

บริหารผลงาน

4

10.30-11.30 น

6402040012

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช

พัฒนาองค์การ

4

11.30-12.30 น

หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะได้ลิงค์การสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลโดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ แจ้งรายละเอียดและ
ขั้นตอนให้ท่านทราบ ลิงค์ดังกล่าวจะสามารถใช้ในช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
ค) รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
1) ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2 คน
2) การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ให้โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2 คนผลการสอบสัมภาษณ์
คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน โดยผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้การพิจารณาผล ผ่านเป็นเอกฉันท์
จากกรรมการทั้ง 2 คน
2

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ดังนี้
1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า
หุ้ มส้ น สุ ภ าพบุ รุษ สวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้ มส้ น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
3) ต้ อ งน าบั ตรประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รที่ ท างราชการออกให้ ไ ปในวั น ประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็ได้
4) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
จ) การประกาศผลผู้ ผ่ านการพิ จ ารณาเพื่ อรับ รองมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ ต้ อ งผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการรับรอง เพื่อเสนอรายชื่อต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน แล้ว
จึงจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางเว็บไซด์
www.pmat.or.th/hrci ต่อไป
ฉ) การจัดส่งผลคะแนนการทดสอบของผู้สมัครทุกคนทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน จะมีการจัดส่งถึง
ผู้สมัครเป็นรายบุคคล ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

นายพิบูลย์ ธาระพุทธิ
ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
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