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ประกาศคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)
______________

_____

ตามที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) นั้น
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็น
นักศึกษา ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นายสุภาพงษ์ ฉลาดดี
นางสาวพันธุ์สุดา มนัสตรง
นางสาวชนิกานต์ ภักดีมณีเลิศ
นายวชิรพล รักษาความดี
นางสาวสลิลเกตน์ เจริญบุญผล
นายศุภกฤต ธัญญวิชยเวช
นางสาวสุชาดา แพรเมือง
นางสาวนิดา ปานานนท์
นายรชานนท์ จิรัฏฐิติธรรม
นางสาวสินีนาฎ หมื่นสุข
นางสาวจันทนา ศิริพจนากุล
นางสาววชิราภรณ์ คำเสียง
นางปิยาพร ชูเชิด
นางสาวศิรัญญา จตุลาเภท
นางสาวอินทิพร ศรีอร

ลำดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางสาวศิรินทรา มาลี
นางสาวดวงกมล ขยันกิจ
นางสาวศรัณย์ภัทร สุริยะคำวงษ์
นายอิงฟ้า บุญญพันธ์
นางสาวเอมณัฎฐ์ ศิลปเจริญ
นายชัชวาล อินดี
นายดณุพล สุวรรณ
นางสาวจีระนันท์ แหวนทับทิม
นายภูเมธ เกตุแก้วสิงห์
นายวโรภาส นาวงษ์
นางสาวญาณิศา นันตะเวท
นายศุภวัฒน์ จันทร
นายณัษฐวุฒิ กองสวัสดิ์
นางสาวนิชิมา เหร็นเส็บ
นางสาวนาริสา ศรีสุข
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ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ - สกุล
นายสมพงษ์ เอี่ยมสมัย
นางสาววรพรรณ เสนะ
นางสาวฉัตราพร โนวิรัมย์
นางสาวดนิตา มังคละไชยา
นางสาวสุธารินทร์ บัวเร่งเทียนทอง
นางสาวษยมล จินดา
นางสาวชลาลัย มโนธรรม
นางสาวทรรศกมล ศรีประเสริฐ
นางสาวสุมิตรา วนิชสุวรรณ
นายวันเฉลิม ลือชัย

ลำดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นายอภิสิทธิ์ จันทจิรโกวิท
นางสาวปรารถนา บัวรอด
นายณัฐพงษ์ เสาร์ทอง
นางสาวสสิธร มีชัย
นางสาวธิติสุดา เจริญสุข
นางสาวกัญญภา บุญรัตนพิไล
นายสิริวัชร อุ่นเมือง
นายศุภฤกษ์ เกิดสังข์
นางสาวณัฏฐิณี พันแสง

สถานที่สอบสัมภาษณ์: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามตารางแนบท้าย
ประกาศ 2
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามตารางแนบท้ายประกาศ 1
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธญ
ั รัตน์)
รักษาการแทนคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ตารางแนบท้ายประกาศ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ที่เอกสารไม่ครบถ้วน

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายสุภาพงษ ฉลาดดี

2

นางสาวพันธุสุดา มนัสตรง

6

นายศุภกฤต ธัญญวิชยเวช

สําเนาปริญญาบัตร
สําเนา Transcript
รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือรับรอง
อื่น ๆ

เอกสารประกอบการสมัครที่ไมครบถวน



หมายเหตุ


 กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร





หนังสือรับรอง 1 ฉบับ
กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร

8

นางสาวนิดา ปานานนท





 ใบสมัครคัดเลือกของคณะฯ
รูปถายทางการ

9

นายรชานนท จิรัฏฐิติธรรม

 ใบสมัครคัดเลือกของคณะฯ

11

นางสาวจันทนา ศิริพจนากุล

 ขาดหนาใบสมัครหนาที่ 3

14

นางสาวศิรัญญา จตุลาเภท

 กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร

16

นางสาวศิรินทรา มาลี

17

นางสาวดวงกมล ขยันกิจ

18

นางสาวศรัณยภัทร สุริยะคําวงษ

20

นางสาวเอมณัฎฐ ศิลปเจริญ

21

นายชัชวาล อินดี




 กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร


  หนังสือรับรอง 3 ฉบับ
กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร

 

23

นางสาวจีระนันท แหวนทับทิม

24

นายภูเมธ เกตุแกวสิงห

25

นายวโรภาส นาวงษ



27

นายศุภวัฒน จันทร



30

นางสาวนาริสา ศรีสุข

สําเนา Transcript ปวส.
 กรอกขอมูลสวนที่ 1 ขอ 10 ในใบสมัคร

 



หนังสือรับรอง 1 ฉบับ
สําเนา Transcript ปวส.
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สําเนาปริญญาบัตร
สําเนา Transcript
รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือรับรอง
อื่น ๆ

เอกสารประกอบการสมัครที่ไมครบถวน

หมายเหตุ

 กรอกขอมูลสวนที่ 1 ขอ 11 ในใบสมัคร

31

นายสมพงษ เอี่ยมสมัย

32

นางสาววรพรรณ เสนะ

33

นางสาวฉัตราพร โนวิรัมย

34

นางสาวดนิตา มังคละไชยา

 กรอกขอมูลสวนที่ 1 ขอ 10 ในใบสมัคร

36

นางสาวษยมล จินดา

 ใบสมัครคัดเลือกของคณะฯ

37

นางสาวชลาลัย มโนธรรม

 กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร

38

นางสาวทรรศกมล ศรีประเสริฐ

 ขอหลักฐานใหมทั้งหมดเปนไฟล PDF

41

นายอภิสิทธิ์ จันทจิรโกวิท



43

นายณัฐพงษ เสารทอง



44

นางสาวสสิธร มีชัย

 กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร

45

นางสาวธิติสุดา เจริญสุข

 กรอกขอมูลสวนที่ 1 ขอ 11 ในใบสมัคร



หนังสือรับรอง 1 ฉบับ





กรอกขอมูลสวนที่ 3 ขอ 4 ในใบสมัคร
46

นางสาวกัญญภา บุญรัตนพิไล

47

นายสิริวัชร อุนเมือง

49

นางสาวณัฏฐิณี พันแสง







หนังสือรับรอง 3 ฉบับ



หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ผู้มีส ิทธิเข้ารับ การสัม ภาษณ์ ที่ป รากฏเครื่องหมาย  หมายถึง คณะฯ ยังไม่ได้รับ เอกสารครบ ทั ้งนี้
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกของคณะฯ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซต์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ www.hrd.nida.ac.th
2. ผู้ที่ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน ขอให้ส่งไฟล์เอกสารของเอกสารที่ไม่ครบถ้วน ภายในวันพุธที่
19 มกราคม 2565 ภายในเวลา 12.00 น. โดยส่งเอกสารมาที่อีเมล์ shrd1992@gmail.com มิฉะนั้น จะถือว่า
ท่านสละสิทธิในการสอบสัมภาษณ์ และขอให้ส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
มาทางไปรษณีย์ที่โดยจ่าหน้าซองส่งมาที่ :-
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คุณภัทรวดี ศรีชมพู
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(เอกสารเพิ่มเติมประกอบการสอบสัมภาษณ์ภาคพิเศษ รุน่ 21 ปีการศึกษา 2565 ครัง้ ที่ 1)

3. นำบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
4. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์ คือ (1) ใบปริญญาบัตร และ (2) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5. รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ตามวันที่และลำดับที่สอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดการสอบสัมภาษณ์แนบ
ท้ายประกาศ 2)
- รายงานตัว เวลา 08.00 น. (สอบสัมภาษณ์เช้า) หรือ
- รายงานตัว เวลา 12.00 น. (สอบสัมภาษณ์บ่าย) หรือ
- รายงานตัว เวลา 15.30 น. (สอบสัมภาษณ์เย็น)
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ที่เข้าห้องสอบตามวันทีแ่ ละลำดับที่
สอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศ 2) โดยขอให้ผู้เข้าการสอบสัมภาษณ์แสดง
“บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “บัตรประจำข้าราชการ” ด้วย
- ตรวจสอบรายชื่อ เวลา 08.20 น. (สอบสัมภาษณ์เช้า) หรือ
- ตรวจสอบรายชื่อ เวลา 12.20 น. (สอบสัมภาษณ์บ่าย) หรือ
- ตรวจสอบรายชื่อ เวลา 15.50 น. (สอบสัมภาษณ์เย็น)
7. การเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์กำหนดเรียงตามลำดับที่ในประกาศ
8. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เตรียมไฟล์ใบสมัครคัดเลือก และไฟล์หลักฐานการสมัคร หากกรณี
กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ต้องการเรียกดูเอกสารในขณะการสอบสัมภาษณ์
9. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตอบ "แบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์" โดยสแกน QR Code นี้
ทันทีหลังจากที่ได้อ่านประกาศนี้แล้ว โดยขอให้ดำเนินการสแกน QR Code และตอบแบบฟอร์มภายใน
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

10. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์อ่านขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสัมภาษณ์ใน
หน้า 7 – หน้า 12
11. รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อสอบถามที่ กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภัทรวดี ศรีชมพู
โทรศัพท์ 08 5554 4623 อีเมล์ shrd1992@gmail.com หรือหากคณะเปิดทำการตามปกติ สามารถติดต่อ
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2727 3491
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ตารางแนบท้ายประกาศ 2
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทางห้องสอบสัมภาษณ์โปรแกรม Microsoft Teams
ชื่อทีม “หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 21 (ครั้งที่ 1)”
วันที่
เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
อาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

เวลา
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.30 – 18.30 น.

ลำดับที่ 1 - 6

ลำดับที่ 7 - 12

ลำดับที่ 13 - 16

ลำดับที่ 17 - 22

ลำดับที่ 23 - 29
(ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 1)

ลำดับที่ 36 -39

-----

ลำดับที่ 30 - 35
(ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 2)

-----

-----

-----

-----

ลำดับที่ 40 – 45

-----

ลำดับที่ 46 - 49

หมายเหตุ : 1. เช้า ขอให้รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
2. บ่าย ขอให้รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ เวลา 12.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.
3. เย็น ขอให้รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ เวลา 15.30 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 16.30 น.
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ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การดำเนินการก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ดำเนินการตามข้อ 1 - ข้อ 5 ดังนี้
1. เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แจ้ง e-mail @hotmail หรือ @outlook ให้กับคณะแล้ว ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์จะได้รับ e-mail เชิญเข้าห้องสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ชื่อห้องสอบสัมภาษณ์
“หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 21 (ครั้งที่ 1)” ขอให้คลิ๊ก Open Microsoft Teams

2. เมื่อคลิ๊ก Open Microsoft Teams จะปรากฎหน้าจอดังภาพ ขอให้คลิ๊ก Accept
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3. หลังจากกด Accept รอซักครู่ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ขอให้คลิ๊ก Download Windows app เมื่อ download
เรียบร้อยแล้ว ขอให้คลิ๊ก open และกด Run เพื่อติดตั้งโปรแกรม

4. เมื่อ ติด ตั ้ง โปรแกรมเรีย บร้อ ยแล้ว จะปรากฎหน้า จอในการ sign in เข้า โปรแกรม ขอให้พ ิม พ์ e-mail
@hotmail หรือ @outlook ตามที่ได้แจ้งกับคณะ และพิมพ์ password ของอีเมล์นั้น
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5. เมื่อทำตามข้อ 4 แล้ว รอซักครู่ จะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams ขอให้คลิ๊กที่เมนู Teams โดยด้านซ้ายมือ
จะปรากฏห้องสอบสัมภาษณ์ “หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 21 (ครั้งที่ 1)” และ channel ของห้อง
สัมภาษณ์ย่อยของผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่า ขั้นตอนการเตรียมเข้าสัมภาษณ์
โดย Microsoft Teams เรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ใช้เมล์อื่นนอกเหนือจาก @hotmail @outlook ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
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6. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าจอในการ sign in เข้าโปรแกรม ขอให้ใส่ e-mail และ
passoword ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Microsoft teams
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7. เมื่อทำตามข้อ 6 แล้ว รอซักครู่ จะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams ขอให้คลิ๊กที่เมนู Teams โดยด้านซ้ายมือ
จะปรากฏห้องสอบสัมภาษณ์ “หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 21 (ครั้งที่ 1)” และ channel ของห้อง
สัมภาษณ์ย่อยของผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่า ขั้นตอนการเตรียมเข้าสัมภาษณ์
โดย Microsoft Teams เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการในวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ดำเนินการตามข้อ A - ข้อ C ดังนี้
A. ขั้นตอนเข้าห้องสัมภาษณ์ในวันที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่คณะกำหนด
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าใช้งานโปรแกรม Teams จาก shotcut
บน desktop หรือ
กดปุ่ม windows เพือ่ หาบนเมนูโปรแกรม โดยเปิดโปรแกรม และ sing in เข้าโปรแกรม ก็จะปรากฎ
หน้าจอดังภาพ ซึ่งคณะจะมีการวิดีโอคอลเพื่อเรียกเข้าห้องสัมภาษณ์ ขอให้กดคำว่า Join >> Join now
เพื่อเข้าสู่ ห้องเตรียมการสัมภาษณ์ (General)
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เปด/ปดไมคเสียง

เปด/ปดการตั้งคาเสียง

B. เมื่อกดปุ่น Join now เข้ามาแล้ว จะพบกับเจ้าหน้าที่คณะ โดยเจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับ
การสัมภาษณ์ให้ได้รับทราบ และขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องทำ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ
ในการสอบสัมภาษณ์จนกระทั่งสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เสร็จเรียบร้อย โดยมีเมนูและฟั่งชั่นที่จำเป็นต้องใช้
ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

เปิ ด/ปิ ดกล้อง เปิ ด/ปิ ดไมค์
วางสาย

C. หลังจากสอบสั มภาษณ์ ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยทุ กขั้น ตอน ขอให้กดปุ่ม วางสาย เพื่อ ออกจากโปรแกรม
Teams

