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การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

  แนวคิดของการจัดตั้ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ถูกพิจารณาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 

พ.ศ. 2547 ภายใต้การน าเสนอของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนาม “สภาพัฒน์” เนื่ องจากสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ถึงหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ

ระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐบาล ในการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถก าลังคนของชาติให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะในการท างาน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขัน

เสรีที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะสร้างกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อที่จะก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน ในการบ่งชี้สมรรถนะของก าลังคนของไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความ

เข้มแข็ง สามารถสร้างมาตรฐานอาชีพขึ้นได้เอง เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาก าลังคนระดับต่างๆ ให้สามารถ

ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในฐานะเป็นอุปสงค์ของระบบ ในลักษณะเป็น Demand 

Driven  

ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

อันมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือวัด ความรู้ และทักษะของบุคคล ซึ่ งจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบ

และหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพระดับต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

แรงงานไทย ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง สามารถก าหนดมาตรฐานอาชีพขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พัฒนาก าลังคนได้ตรงตามความต้องการ อันจะส่งผลต่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ ที่มีปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องมีก าลังคนที่มี “สมรรถนะ” ความสามารถเพียงพอที่จะสนับสนุนการ

ยกระดับการผลิตและการบริการที่ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 

 โดย “สมรรถนะ” นั้นต้องวัดได้อย่างมี “มาตรฐาน” เป็นระบบ เพื่อที่สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐในการพัฒนาก าลังคนให้สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เสนอให้มีการ จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือท าหน้าที่

พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง และการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจฐานความรู้ โดยจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้

กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนกฎหมาย และได้มีการ

ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2554 ตามที่ปรากฏในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 21 ก หน้าที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาท าหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการ และเริ่มด าเนินงานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานและ

คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และ มีผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยด าเนินการตามภารกิจจัดตั้งจนถึง ปัจจุบัน 

หากพิจารณาพ้ืนฐานความม่ันคงในการพัฒนาชาติแล้ว พ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก 

เพื่อให้การพัฒนาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ 

สคช. (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) : TPQI) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่พัฒนา

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สนับสนุนกลุ ่มอาชีพหรือกลุ ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้

มาตรฐานสากล การรับรององค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยภารกิจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 7 ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

(1) ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
(2/1) รับรองมาตรฐานอาชีพขอต่างประเทศและน ามาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

(3) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 

(5) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 

(6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ 
และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดท ามาตรฐานอาชีพ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการสนับสนุนกลุ่ม

ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานอาชีพและ

แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันน ามาใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพเพื ่อให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ รับรอง

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์การ

ท างานและความช านาญในวิชาชีพให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนต่อไป (อ้างอิงจาก : https://www.tpqi.go.th/aboutus.php?WP=q2WZLJ1CM5O0hJatrTfo7o3Q) 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดท ามาตรฐานอาชีพและการรับรอง

คุณวุฒิว ิชาชีพ โดยในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานอาชีพ สถาบันฯได้ร ่วมมือกับผู ้ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อ

น ามาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยสถาบันฯ จะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง

ระดับเชี่ยวชาญในแต่ละมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวัดได้จากการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ

ประกอบอาชีพนั้นๆ ส าหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคคล สถาบันฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งองค์กร

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และท าหน้าที่ในการประเมินองค์กรดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มีโครงสร้างและองค์ประกอบเชิงระบบ (Systematic) ที่มีองค์ประกอบและ

กระบวนการ มีพื้นฐานจากการรับรองระบบงาน (Accreditation) ที่เกิดจากการยอมรับร่วมกัน (Mutual 

Recognition) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) มีความตระหนัก (Awareness) ให้

ความส าคัญ (Momentousness) และเป็นประโยชน์ (Beneficial) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ระบบคุณวฒุิ

วิชาชีพมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถทวนสอบความถูกต้องของคุณวุฒิและ

ใบรับรอง เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ สร้างความเป็นธรรมให้ระบบการจ้างงาน เพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบ

คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน จึงต้องก าหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากความต้องการของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการใช้ก าลังคนเพ่ือสร้างมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ 

https://www.tpqi.go.th/aboutus.php?WP=q2WZLJ1CM5O0hJatrTfo7o3Q
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ

ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ื อใช้

คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ

เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 

๓. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
 ๗ 

 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        

(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 
 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคณุวฒุวิชิาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 คุณวุฒิ (Qualification) คือการรับรองคุณสมบัติของบุคคล ตามระดับผลการเรียนรู ้ ตามระดับ

ความสามารถที่ก าหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่ก าหนดในการได้คุณวุฒิ จากผลการประเมินตามหลักเกณฑ์หรือ

ข้อก าหนดหรือมาตรฐานที่ชัดเจน บุคคลที่ผ่านการประเมินดังกล่าวจะได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่

น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในภาคมหาชน ระดับประเทศ เครือข่ายระดับภูมิภาค หรือเครือข่ายระดับสากล โดย

การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองคุณสมบัติของบุคคล ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญในเรื่องของ 

สมรรถนะ (Competency) โดยเชื ่อว่าผลลัพธ์การปฏิบัติงานที ่ดีของบุคคล เกิดจากความสามารถหรือ

สมรรถนะอาชีพที ่ประกอบด้วย ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ (Ability)  ซึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance   Appraisal) เป็นการประเมินผลลัพธ์การ

ท างาน (Performance outcome) ผ่านผลงานที่ดีที่ก าหนดเป็นสมรรถนะอาชีพเป็นมาตรฐานอาชีพ และเพ่ือ

เป็นการให้เห็นระดับความสามารถของบุคคลจึงต้องก าหนดเป็นกรอบความสามารถหรือสมรรถนะเพ่ือก าหนด

ขอบข่ายสมรรถนะที่เรียกว่า กรอบคุณวุฒิ (Qualification Framework) ที่มีลักษณะเป็นค าอธิบายหรือค า

บรรยายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ที่ได้จากการ

เรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งการศึกษาเรียนรู้ในระบบการศึกษา และการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา รวมถึงผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน ท าให้การก าหนดกรอบคุณวุฒิมีความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังในประเทศ 

รวมถึงการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่กรอบคุณวุฒิอื่นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framwork)  ถูกจัดท าขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละ

ระดับจะอธิบายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบ

อาชีพ  ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่ายของ

การท างานที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือก าหนดมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ

ส าหรับการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาและจัดท ามาตรฐานอาชีพ

ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดตามความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ

ในระดับประเทศและสากล 
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ตารางที่ 1 ตารางค าอธิบายทั่วไปของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏบิัติงานประจ าข้ันพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตาม
ค าสั่ง ภายใต้การสนบัสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกลช้ิด 
ให้ความส าคัญกับการท างาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏบิัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรบัใช้หลกัการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสนิใจ
งานในหน้าทีไ่ด้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถา่ยทอด สอนงาน และ
ก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชอ้งค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบรบิทที่มีความซบัซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พฒันา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสรา้งสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไมส่ามารถคาดการณ์ได้  มี
ผลงานทีโ่ดดเด่น มีวสิัยทัศนไ์ด้รบัการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให้
ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 
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หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี ้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง 

ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจ าขั้นพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคญักับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามค าสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้ก  าหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
 ๑๑ 

 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
 ๑๒ 

 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนด 

ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 

- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้ก  าหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติ งานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๓ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระส าคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี 

- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 

- รายงานผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
ม ัยและความปลอดภ ัย  (OSH)  ให ้ก  าหนดเป ็นสมรรถนะท ั ่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 

 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๔ 

    คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ 
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบต่อการก ากบัดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้ก  าหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๕ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการ
ผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน
ได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
ม ัยและความปลอดภ ัย  (OSH)  ให ้ก  าหนดเป ็นสมรรถนะท ั ่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้
ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์
ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาท่ี

ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
ม ัยและความปลอดภ ัย  (OSH)  ให ้ก  าหนดเป ็นสมรรถนะท ั ่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๗ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ 

การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
ม ัยและความปลอดภ ัย  (OSH)  ให ้ก  าหนดเป ็นสมรรถนะท ั ่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นในงาน
อาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือ
แนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต ่ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
ม ัยและความปลอดภ ัย  (OSH)  ให ้ก  าหนดเป ็นสมรรถนะท ั ่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏบิัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพบริหารงานบคุคล 
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ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

อาชีพบริหารงานบุคคลมนุษย์มีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนาน 

เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจมีหลายอย่าง ปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่งคือ“ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจึงเป็น บทบาทภาระหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส าหรับองค์การที่มีพนักงานจ านวนมากที่จะท าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีอยู่สามารถสร้างผลงาน

แก่องค์การผ่านการใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  นักทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ

และเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้สมบูรณ์   ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีทั้งในองค์การภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยจากข้อมูลจ านวนองค์การที่เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ

ไทย มีจ านวนสมาชิกดังนี้ 

จ านวนสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

ประเภทสมาชิก ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ                                 120 123 224       130      135 

สมาชิกสามัญรายปี 468 468 294       243      272 

สมาชิกสถาบันตลอดชีพ 168     193   127    257 289 

สมาชิกสถาบันรายปี   1,730 1,691    1,227    1,253   1,378 

สมาชิกองค์การนักบริหารงานบุคคล (ชมรม)  

ตลอดชีพ 

   0    1 1      1 1 

สมาชิกองค์การนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) 

รายปี 

  6    6     7      7 8 

รวมทั้งสิ้น 2,492 2,482   1,880   1,891 2,083 

กล่าวได้ว่าการที่องค์การจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากรบุคคล
ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น คนสามารถเรียนรู้พัฒนาได้และสามารถจูงใจให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ และการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของผู้บริหาร 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นกระบวนการวางแผนและจัดการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่นั้นให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าเหล่านั้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับองค์การ ในปริมาณที่เพียงพอ และเรียนรู้พัฒนา เติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ในโลกปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ เป็นแรงผลักให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ สู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีลักษณะบูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ เกี ่ยวเนื ่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยๆ ที ่แยกออกจากส่วนอื ่น ๆ หรือการมุ ่งเน้น
ปรับเปลี่ยนแต่เพียงกระบวนการภายในโดยมิได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้องโดยรวมกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ มีกรอบภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว อาจจ าแนกเป็นกลุ่มภารกิจ (Functional  Groups) โดย
มุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญ 3 อาชีพ รวม 8 ลักษณะงาน คือ 

(1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) การสรรหา คัดเล ือกบุคลากร และการบรรจ ุแต ่งตั้ง 
(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการให้รางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน 
(Compensation & Benefits Management) 

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ประกอบด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะบุคลากร (Performance Management) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการ
จัดการการเรียนรู้ (Training, Development & Learning) การพัฒนาอาชีพ (Career Development ) และ
การพัฒนาองค์การ ( Organization Development ) 
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(3) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (People Engagement) ซึ ่งรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์ 
(Employee Relations) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ (Engagement) 
กฎหมายและระเบียบข้อบังค ับในการท า งาน (Law , Rules & Regulation) ว ิน ัยและการกวดขันว ินัย 
(Disciplinary Action) การสื่อสารในองค์การ (Employees Communication) การสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Work Environment) เป็นต้น 
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กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละอาชีพ มีกรอบแนวคิด และกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning)  

 

 
การวางแผนทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ แลเป้าประสงค์

ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนและบริหาร แผน งาน ด้านทรัพยากรบุคคล 

อ ื ่น ๆ (Recruitment & Selection, Employee Relations, Remuneration Management, Performance 

Management, Training & Development ,Career Development, Organization Development etc.) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งท า ให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทส าคัญในการสร้างคุณค่า เพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจได้ 
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2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์องค์การ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ 
เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร (Recruitment Strategy) วางระบบการสรรหาจากแหล่งภายใน 
(Job Posting, Talent Inventory, Internal Transfer etc.) การสรรหาจากแหล่งภายนอก พัฒนาระบบการ
คัดเลือก (Job Analysis, Job Description, Competency Profile & Job Specification) และเครื่องมือในการ
คัดเลือก (Selection Tools) ที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประหยัด และสะดวกใช้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
(Selection Decision) ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การ รวมทั้งสามารถบริหารกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ และบูรณาการระบบการสรรหากับระบบบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมพัฒนา และ
ความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) 

 

 การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง กระบวนการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนซึ่งก าหนดบน
ฐานของค่างาน ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Pay for Job) บนฐานของผลงาน(Pay for Performance) 
และค่าตอบแทนบนฐานความรู้ความสามารถของบุคคล (Pay for People or Competency) รวมถึงเงินได้อ่ืน 
และสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเงินและมิใช่เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการดึงดู รักษา และจูงใจทรัพยากร
บุคคลที่มีความสามารถไว้กับองค์การ และบูรณาการเข้ากับระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ระบบการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการบริหารผลงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์องค์การ 
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4. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

 

  การบริหารผลงาน หมายถึง การวางแผนและบริหารผลงานขององค์การ หน่ วยงาน และบุคลากร ให้

สามารถเชื่อมโยง สอดประสาน (Cascading & Alignment) ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธรุกิจ 

ด้วยกระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning) การบริหาร(Performance Execution) การพัฒนา

ผลงานและสมรรถนะ(Performance Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหารือผลเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาผลงาน (Assessment & Feed Back) ของทุกระดับในองค์การ อันจะน าไปสู่ประสิทธิผลองค์การ 

และบูรณาการเข้ากับระบบการการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และระบบค่าตอบแทนเพื่อจูงใจผลงานได้ อย่าง

เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 
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5. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดการการเรียนรู้ 
(Training Development & Learning) 

 

 การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายการประเมิน
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในการสนองตอบต่อเป้าหมายดังกล่าว เพื่อก าหนดกลยุทธ์ และวางระบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยเครื่องมือและวิธีการ ฝึกอบรมและพัฒนาต่างๆ(Training & Development : 
Training & Development Need, Training & Development Design, Training & Development Program 
and Evaluation) และการจัดการการเรียนรู้ (Learning & Socialization : Learning Determination, Setting 
Learning Agenda, Managing and Evaluation ) รวมถึงสร้างวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อม และปัจจัยพื้น ฐานที่
สนับสนุนการเรียนรู้ วางระบบในการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมพัฒนาและการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจ และบูรณาการฝึกอบรม พัฒนา และการเรียนรู้กับระบบบริหารผลงาน การบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 
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6. การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) 

 
  การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เพื่อให้บุคคลากรมีโอกาสสร้างผลงานและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การ โดยการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Professional Career Path - Job Family) 
วางแผนความก้าวหน้าตามความสนใจ ความสามารถของบุคคล และความต้องการขององค์การ (Career 
Planning) วางแผนพัฒนาสมรรถนะ และร่วมกันบริหารแผนความก้าวหน้า (Career Management) ซึ่งอาจ
บริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูง(Talent Management) ด้วย โดยใช้กลไกต่างๆ ที่บูรณาการกับระบบบริหาร
ผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม และระบบค่าตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ แสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่ และเติบโตก้าวหน้าตามสายงานอย่างเหมาะสม 
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7. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 

  การพัฒนาองค์การ หมายถึง การพัฒนาความสามารถขององค์การ เพื ่อสนองความจ าเป็นในการ
เปลี ่ยนแปลงและกลยุทธ์ขององค์การ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของบุคคลากร กลุ ่มบุคคลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กระบวนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการพัฒนาองค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย การก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ วัฒนธรรม และสภาวะ
แวดล้อม การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนา การก าหนดแผนปฏิบัติการ การบริหารแผนเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน โดยบูรณาการเข้า
กับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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8. การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 

 

  การพนักงานสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 

หรือผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานโดยใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ผ่านข้อก าหนด

ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการท างาน และกระบวนการสื่อสารในองค์การ เพื่อให้เกิดสันติสุขในองค์การ 

พนักงานมีความประพฤติดี มีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

ผูกพันต่อองค์การและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจเป้าหมาย ทิศทาง และความคาดหวังขององค์การ

ร่วมกัน และร่วมสร้างสรรค์ให้องค์การเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ / ธุรกิจประเภทต่างๆ 

  องค์การต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้งภาคเอกชน ในประเภท
กิจการที่แตกต่างกัน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และบริการ ต่างต้องการบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพ 
ตามประเภทกิจการ ลักษณะงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ขนาดองค์การ พื้นที่ ฯลฯ การจัดหมวดหมู่อาชีพ เพื่อการ
ก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงอาจก าหนดได้เป็น 2 มิติ คือ มิติของประเภทกิจการและประเภท
ธุรกิจมิติหนึ่ง และประเภทวิชาชีพอีกมิติหนึ่ง ดังนั้น ในบางวิชาชีพ แต่ต่างประเภทกิจการ / ธุรกิจ อาจต้องการ
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บุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกันที่มีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน เช่น วิศวกร
ในงานก่อสร้าง กับวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และวิศวกรในงานวางแผน หรือแม้แต่วิศวกรในโรงงานที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ก็ต้องการความรู้และสมรรถนะที่แตกต่างกันด้วย ฯลฯ แต่ในบางวิชาชีพ โดยเฉพาะใน
สายงานสนับสนุน เช่น การเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ที่อยู่ในองค์การ
ที่มีประเภทกิจการ / ธุรกิจแตกต่างกัน แต่แนวคิดหลักการในการบริหาร และขอบเขตภาระหน้าที่ก็มิได้แตกต่าง
กันมากนัก ทั้งกระบวนการท างาน เครื่องมือที่ใช้ บุคลากรที่เก่ียวข้อง ฯลฯ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในจุดเน้น 
ตามความส าคัญของงานแต่ละงาน ในกิจการที่แตกต่างกัน แต่สมรรถนะพื้นฐานที่จ าเป็นในงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยภารกิจทั้ง 3 อาชีพ และ 8 ลักษณะงาน จะเหมือนกัน ซึ่งนักบริหารทรัพยากร
บุคคล จะต้องใช้หลักการทฤษฎีพ้ืนฐาน ปรับใช้กับองค์การที่อยู่ในประเภทกิจการ และธุรกิจที่แตกต่างกัน และมี
ระดับการพัฒนาขององค์การที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม 

วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับองค์การประเภทต่างๆ 
ประเภท
กิจการ 

อุตสาหกรรม การค้า บริการ 

วิชาชีพ Job 

Family 

ก่อ 
สร้าง 
 

วัสด ุ
 

เคม ี
ภัณฑ์ 

 

เหล็ก 
และ 
โลหะ 

 

ยาน
ยนต ์
และ 

ชิ้นส่วน 
ยายนต ์

ฯลฯ 
 

ผู้แทน 
จ าหน่าย 
และค้าส่ง 

 

ค้า
ปลีก 

ฯลฯ การเงิน 
 
 

ประกนั 
ชีวิต 

ประกนัภัย 
 

คลังสินค้า
และ 
ขนส่ง 

 

ฯลฯ 
 

การผลิต              
วิศวกรรมและ

ซ่อมบ ารุง 
             

สถาปัตยกรรม
และตกแต่ง 

             

การตลาดและ
การขาย 

             

การเงินและ
บัญช ี

             

ทรัพยากรบุคคล              
เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 

             

เลขานุการและ
ธุรการ 

             

ฯลฯ 
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บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน 

  งานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวิวัฒนาการจากอดีต สู่ปัจจุบัน จากงานที่เน้นการให้บริการงาน
เอกสาร และการจัดการทั่วไป (Personnel Administration) มาสู่งานที่เน้นภาระหน้าที่เฉพาะด้าน (Personnel 
Management)  งานท ี ่ เน ้นค ุณค ่าทร ัพยากรบ ุคคลและความเช ี ่ ยวชาญเฉพาะ( Human Resources 
Management) สู่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์และการสนองตอบกลยุทธ์องค์การ (Strategic 
Human Resources Management) ซึ่งท าให้ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย และพัฒนาการขององค์การนั้นๆบทบาทหน่วยงานและบุคลากรในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละแห่ง จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 
 จากแนวคิดของ “The HR Value Proposition” ของ Dave Ulrich ได้น าเสนอจุดเน้นของงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 4 ด้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม น าไปสู่แนวคิดในการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) ไปสู่บทบาทใหม่ 4 บทบาทส าคัญ ได้แก่ 

▪ HR Business Advisor 
▪ Change Agent 
▪ Employee Excellence 
▪ HR Functional Expert 

  และน าไปสู่การวางโครงสร้างหน่วยงาน และก าหนดภาระหน้าที่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในองค์การต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าว เป็น 

▪ HR Leadership Team 
▪ Center of Excellence 
▪ HR Business Partners 
▪ และ Administrative Service Centers 

  ซ่ึงแต่ละบทบาท ก็ต้องการนักบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพท่ีแตกต่าง
กัน นอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างแล้ว ยังต้องการสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกันไปด้วย 
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ในอนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจ านวนมาก จะปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสนใจกับการสร้างคุณค่าในสายตาของผู้รับ (HR Outside in)โดยมุ่งที่จะวางแผน 
ออกแบบ พัฒนา และส่งมอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ให้กับองค์การผ่านกลไกการสร้างบุคลากร 
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์การ โดยผนวกเอาความเห็นของลูกค้ามาเป็น
ศูนย์กลาง และผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการน าโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ออกแบบนี้ไปปฏิบัติให้เป็นจริงอีก
ด้วย 
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แนวโน้มดังกล่าว จะมีผลต่อการก าหนดมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรที่อยู่ในองค์การที่มีพัฒนาการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีสมรรถนะที่
แตกต่างกันมาก และองค์การเองก็มีความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะที่แตกต่างกันตามพัฒนาการขององค์การ
และความต้องการของผู้บริหารด้วย เช่น องค์การจ านวนมากอาจต้องการเพียงบุคลากร ที่ สามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลระดับพื้นฐานได้ ฯลฯ 

2. บทบาทที่แตกต่างกันของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ท าให้ความต้องการสมรรถนะแตกต่างกัน ทั้งใน
เชิงความลึกทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ความหลากหลายของสมรรถนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 7 ระดับ การก าหนดสมรรถนะที่ต้องการและจ าเป็นส าหรับแต่ละระดับ จึงต้องพิจารณาหลายมิติ ทั้ง
ในทางวิชาชีพเชิงลึกและกว้าง และในมิติของบทบาทที่แตกต่าง รวมถึงมิติของกลุ่มภารกิจและกลุ่มอาชีพด้วย จึง
ต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลายมากข้ึน และสามารถรองรับความแตกต่าง และความต้องการขององค์การต่างๆ ได้
ด้วย 

3. สมรรถนะที่จะใช้ในเป็นมาตรฐานในการประเมิน เฉพาะสมรรถนะทางวิชาชีพ จะไม่เพียงพอที่จะใช้
ก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ แต่จะต้องครอบคลุมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารจัดการที่ส าคัญด้วย ซึ่งใน
ที่นี้จะเรียกว่า “สมรรถนะพ้ืนฐาน” (Fundamental Competencies) 

4. บทบาทนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตามแนวคิด  HR Outside-in ของ 
Dave Ulrich อาจท าให้ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ตัวชี้วัด 
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในอนาคต 

5. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อท างานระหว่าง
ประเทศสมาชิกมากขึ ้น รวมถึงการเติบโตเป็นองค์การระดับภูมิภาค และระดับโลก (Regional & Global 
Company) ขององค์การจ านวนมากในอนาคต อาจต้องมีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพที่
จ าเป็น ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์การข้ามชาติ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ (Global Professional ) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก 
ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานอาชีพระดับสูงร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีผลให้ต้องมีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพใน
อนาคต 
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อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ 
 อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทสเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญต่อการประกอบ

กิจการเป็นอย่างมาก  ในที่นี้จะน าเสนออาชีพบริหารงานบุคคลในประเทศ แคนาดา สิงคโปน์ และ สหรัฐอเมริกา 

ดังนี้  

 

ประเทศแคนาดา   

 อาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศแคนาดา มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพ

นักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแคนนาดาด าเนินการโดย สภาความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์แห่งแคนนาดา 

(Canadian Council of Human Resources Associations-CCHRA) ซึ ่งก่อตั ้งขึ ้นใน ค.ศ.1994 โดยความ

ร่วมมือจากองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งแคนาดา CCHRA มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้การประกอบ

อาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ในแคนาดา และได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถืออย่างสูง โดย CCHRA ด าเนินการ

ด้วยมาตรการเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 การด าเนินการเพื ่อประเมินและรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์

ด าเนินการผ่านหน่วยงาน The Certified Human Resources Professional (CHRP) ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมันในความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ในกลุ่มของ

นายจ้างรวมทั้งในระดับองค์การธุรกิจ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความส าเร็จของ CHRP เห็นได้จากการส ารวจ

โดย Payscale ในปี 2012 พบว่าร้อยละ 45 ของนักทรัพยากรมนุษย์ระดับทั่วไป(HR generalists) ที่ผ่านการ

รับรองจาก CHRP สามารถขึ้นสู้ต าแหน่ง ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Managers) ได้ภายใน 5 ปี ขณะที่ผู้

ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย CHRP สามารถขึ้นสู่ต าแหน่งดังกล่าวได้เพียงร้อยละ 21  
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ภาพที่2.1  แสดงผลการส ารวจ อัตราของการขึ้นสู่ต าแหน่งผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้ผ่านการรับรอง

จาก CHRP (ที่มา : ส ารวจโดย Payscale ในปี 2012 (http://www.chrp.ca/?page=

Become_CHRP) 

 

  ความส าเร็จของ CHRP โดยพิจารณาจากอัตราความสามารถในการเลื่อนต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานด้าน 

HR ในต าแหน่งอื่นๆเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี มีผลการส ารวจดังนี้  

Job Title Five Years Ago With CHRP Without CHRP 

Human Resources (HR) Assistant  69% 52% 

Human Resources (HR) Administrator 47% 25% 

Human Resources (HR) Generalist 51% 25% 

Human Resources (HR) Manager 25% 14% 

Human Resources (HR) Director 18% 13% 

 

ตาราง      ผลส ารวจการเปรียบเทียบอัตราการเลื่อนต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ ที่ ไม่ได้

ขอร ับการประเม ิน (ท ี ่มา       The Value of a CHRP:  More Promotions and Better Pay, 

Payscale.2012) 

 

http://www.chrp.ca/?page=Become_CHRP
http://www.chrp.ca/?page=Become_CHRP
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 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนในต าแหน่งงานต่างๆของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากร

มนุษย์ที่ได้รับระหว่าง ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน พบว่า ผู้ที่ผ่านการประเมิน

ในทุกต าแหน่งได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นสูงกว่าผู้ไม่ขอรับการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
HR Job Title Median, Annual 

Pay without CHRP 
Median, Annual 
Pay with CHRP 

Pay Increase for 
CHRP Holder 

Human Resources (HR) Assistant $38,200 $39,400 3% 
Human Resources (HR) Administrator $41,700 $44,300 6% 
Human Resources (HR) Generalist $49,100 $52,600 7% 
Human Resources (HR) Manager $63,100 $72,900 16% 
Human Resources (HR) Director $102,900 $105,000 2% 
Vice President (VP),  
Human Resources (HR) 

$171,000 $177,000 4% 

 

ตาราง   ผลส ารวจการเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP   และผู้ ที่ 

ไม่ได้ขอรับการประเมิน 

ที่มา       The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012 

 (http://c.ymcdn.com/sites/www.chrp.ca/resource/resmgr/pdf/payscale-hrpa-value-of-

chrp.pdf) 

ด้านการเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน พบว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP ได้รับการจ้างงานในปี 

2007 คิดเป็นร้อยละ 36 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 67 ในปี 2011 การเพ่ิมข้ึนในระยะเวลา 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ 86  

 

ภาพ       แสดงผลการส ารวจ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการจ้างงาน ของผู้ผ่านการรับรองจาก CHRP 

ที่มา      The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012 

 (http://c.ymcdn.com/sites/www.chrp.ca/resource/resmgr/pdf/payscale-hrpa-value-of-

chrp.pdf) 
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  นอกเหนือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้เข้ารับการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

ว ิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์จะได้ร ับจาก CHRP คือองค์ความรู ้และการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 

  1.การพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ (Proven Expertise) โดยที่ CHRP จะก าหนดปัญหาด้านทรัพยากร

มนุษย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการวัดความสามารถและประสบการณ์ของผู้เข้า

รับการประเมินได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินนี้จะท าให้ผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมงานยอมรับความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้ผ่านการรับรอง 

 2.การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Learning) CHRP มีแบบทดสอบที่จะใช้ประเมินความรู้และ

ทักษะของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซับซ้อน

และสามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ส าหรับการเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้ 

 3.การพิสูจน์ความมุ่งมั่น (Demonstrated Commitment) CHRP มีแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น

และครอบคลุม (comprehensive exam) มีวิธีการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ใช้เวลาในการถ่ายทอดระยะสั้นแต่ผู้

เข้ารับการรับรองจะสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระยะยาว โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP จะ

ได้รับการยืนยันคุณสมบัติในด้านความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งจะได้รับ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งล้วนเป็นผู้มีความสามารถด้าน HR ที่ถูก

คัดเลือกมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเข้ารับการอบรมและประเมินมาตรฐานอาชีพ  

 4.เกิดชุมชนความรู้ (Knowledge Community)  ผู้เข้ารับการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นโดยมีผู ้เข้าร่วมเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากทั่วแคนาดา และจะกลายเป็นเ ครือข่ายที ่มี

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน HR  

 5.ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี (Ethical Behavior) CHRP ได้ก าหนดมาตรฐานระดับสูง

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยที่ได้ใช้ CCHRA National Code of Ethics 

เป็นมาตรฐานซึ่งมีความครอบคลุมในเรื่องการรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ผู้ที่ผ่าน

การประเมินจะได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมส าหรับการประกอบวิชาชีพ

ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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ประเทศสิงคโปร์ 

  การประกอบอาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์แห่งสิงคโปร์ หรือ Singapore 

Human Resource Institute – SHRI ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1965 มีสถานะเป็นองค์การไม่แสวงก าไรซึ่งจัดตั้งขึ้น

เพ่ือรักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สิงคโปร์  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี ่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์กว่า 3,000 คน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 

750,000 คน ในสิงคโปร์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี SHRI จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครบ

วงจร อาทิ การก าหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานของอาชีพ HR  การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา การประชุม

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย แสวงหานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้าน

ทรัพยากรมนุษย์  SHRI มีหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของ

พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน HR เพื่อตอบสนองในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ด าเนินการโดยหน่วยงานภายใต้

ชื่อ  SHRI Academy Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SHRI มีภารกิจส าคัญในการจัดอบรมที่มีเป้าหมายการ

เรียนรู้และพัฒนาความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้ารับการอบรม โดยให้บริการกับผู้ต้องการเข้ารับการอบรม

ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมที่หลายหลายตั้งแต่ระดับใบรับรองขั้นพื้นฐานถึงระดับปริญญาโท โดยแยก

เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการทุนมนุษย์ (The SHRI School of Human Capital Management) และ 

โรงเรียนการบริการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง(The SHRI School of Financial Services & Risk 

Management) โดยท างานร่วมกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตร อาทิ Edinburgh Napier University (UK) ระยะเวลา

ของโปรแกรมการอบรมของ SHRI มีตั้งแต่ช่วง 3 เดือนถึง 24 เดือน       

หลักสูตรของ SHRI Academy Pte Ltd ประกอบด้วย หลักสูตรระดับ Postgraduate Diploma in Human 

Capital Management หลักสูตร Human Capital Management Programmes ซึ ่งแบ่งเป็นระดับ  Basic 

Certificate ,Certificate และDiploma ในสาขาBusiness and Human Resource Management โดยเป็น

รูปแบบการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา(Part-time)  ส าหรับหลักสูตรที่ SHRI Academy ร่วมกับ Edinburgh Napier 

University (ENU) ประกอบด้วยปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขา Human Resource Management with 

Organisational Psychology , Human Resource Management with Financial Management     แล ะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขา Human Resources รวมถึงหลักสูตร Compensation and Benefits 

Management   และหลักสูตร Psychology and Counselling ที่มีท้ังระดับ Certificate และ Diploma  

    ภารกิจส าคัญของ SHRI ยังรวมไปถึงการรับรองขั้นสูงและการให้บริการอบรมให้กับองค์การขนาดใหญ่ 

อาทิ  ธนาคารOCBC และ NTUC Fair price Co-operative Ltd เป็นต้น  ผลงานในระดับสากลของ  SHRI ที่

ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมปี 2006 SHRI ได้เป็นเจ้าภาพ งาน 11th World Congress ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน

ทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศที่เคยจัดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกและสิงคโปร์ 
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 SHRI มีว ิส ัยทัศน์ (Vision) คือ  “To be the leading HR authority in Singapore to champion 

human capital excellence” หรือ การเป็นผู้น าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์และก้าวไปสู่การ

เป็นผู้น าความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์  และมีพันธกิจ (Mission) คือ “We commit to  advocate HR best 

practices, connect a community of HR professionals and  enhance the HR profession.” หรือ การ

มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมต่อให้เกิดชุมชน

ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 SHRI มีการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ ่งแสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญของอาชีพนักบริหารงานบุคล ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการประกอบกิจการ โดยระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

นักทรัพยากรมนุษย์ของ SHRI ประกอบด้วย 

  1)ผู้ช่วยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Associate –HRA ) เป็นการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ที่มีความสามารถและความรู้ในการ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับไม่ซับซ้อน ( simple 

activities) หรือ เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อกิจกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ (specialised activities) รวมถึงมีบทบาท

ในการเลือกกระบวนการและกิจกรรมด้าน HR ขององค์การ 

  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ HRA ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง  HR Assistant / HR 

Executive / HR Officer และมีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่มีน้อยกว่า 2 ปีหรืออาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่มี

ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและได้รัอนุญาตจาก SHRI ให้สามารถเข้ารับการประเมินได้ 

2)นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Human Resource Professional -HRP) เป็นการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพส าหรับผู้ที ่เป็นผู้บริหารหรือผู ้เชี ่ยวชาญในการท างานทรัพยากรบุคคลขององค์การ  โดยเป็นผู ้ที ่มี

ความสามารถและความรู้ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การด าเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน ( complex 

activities)ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สามารถด าเนินกิจกรรมพิเศษและซับซ้อน (specialised 

and complex activities) ในกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ HRP คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับ HR Executive 

หรือ HR Manager ที่มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 10 ปี 

3) นักทรัพยากรมนุษย์ระดับอาวุโส (Senior Human Resource Professional -SHRP) เป็นการรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักทรัพยากรมนุษย์ระดับอาวุโสในองค์การ โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถและความรู้ในการ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีหน้าที่ในการก าหนดกิจกรรมที่เป็นกลยุทธด้าน HR (strategic activities) 

หรือ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดและเลือกใช้กิจกรรมพิเศษและซับซ้อนในเชิงกลยุทธ ( specialised and 

strategic activities) 
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คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ SHRP คือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับ HR Manager, 

Senior HR Manager or Director ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  การก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด าเนินการโดย Society for Human Resource Management – SHRM และ HR Certification Institute - 

HRCI  จากอดีตถึงปัจจุบัน การด าเนินการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะด าเนินการโดย HRCI และในปี 2015 SHRM จะท าการด าเนินการสอบด้วยหน่วย

สมรรถนะที่ก าหนดโดย SHRM ในการน าเสนอในที่นี้จึงจะน าเสนอถึงการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของทั้ง SHRM และHRCI ตามล าดับดังนี้ 

Society for Human Resource Management – SHRM ซึ่งก่อตั้งขึ ้นเมื่อปี 1948 เป็นองค์การด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมาชิกมากท่ีสุดองค์การหนึ่ง โดยมีสมาชิกกว่า 275,000สมาชิกจาก 160 ประเทศ

ทั่วโลก บทบาทของ SHRM ที่ส าคัญคือการจัดหาและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้ งเสริมสร้างความพร้อมส าหรับ

วิชาชีพ HR และเสริมทักษะในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยที่ผ่านมา SHRM ได้เกิดความร่วมมือและมี

เครือข่ายในหลายประเทศท้ังจีน อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 ส าหรับการทดสอบเพ่ือขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมา SHRM ไม่ได้ด าเนินการจัดทดสอบโดยตรง แต่

มีการจัดตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว คือ สถาบัน HR Certification Institute (HRCI)ขณะที่บทบาท

ของ SHRM จะท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพส าหรับ HR  

และทาง HRCI ก็ได้น าแนวคิดสมรรถนะดังกล่าวไปก าหนดเป็นระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือทดสอบส าหรับนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล นอกจากการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของ HR แล้ว SHRM ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและ

พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ HRCI ด้วย โดยทาง SHRM 

จะจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะทดสอบตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ทาง HRCI ก าหนด ได้แก่ PHR, SPHR 

และ GPHR 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2015 ทาง SHRM จะจัดให้มีการสอบรับรองเป็นของตนเอง ในลักษณะใบ

ประกาศนียบัตร (The new SHRM Certification) ซึ่งเป็นการวัดมาตรฐานสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบสมรรถนะของ SHRM โดยตรง ทั้งนี้ The new SHRM Certification ของ 

SHRM ยังมิใช่การทดสอบเพื่อขอประเมินและรับรองระบบงานในวิชาชีพ HR (HR Accreditation) เช่นเดียวกับ 

HRCI แต่เป็นการสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน(Certification) เท่านั้นในส่วนของการรับรองระบบงานวิชาชีพยังเป็น

ลิขสิทธ์และหน้าที่ของ HRCI โดยตั้งแต่ปี 2015 ทาง SHRM จะยุติหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการสอบของ HRCI และ

พัฒนาหลักสูตรส าหรับการสอบรับรองมาตรฐานของตนเอง 
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 ๔๒ 

 การจัดท าสมรรถนะเพ่ือการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ เกิดจากการพัฒนาของ SHRM ในฐานะที่เป็นองค์การ

ศึกษาและวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการด าเนินการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ Best Practice 

ต่างๆ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่การสร้างตัวแบบ การทบทวนเนื้อหา และการพัฒนาเกณฑ์ ผ่านวิธีการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 1,200 คน จัดท า Focus Group 

กว่า 111 ครั้ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก และสุดท้ายคือการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี ่ยวชาญด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ จ านวน 33 คน เพื่อน ามาสร้างองค์ความรู้และสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  

สมรรถนะ คือ ชุดขององค์ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งบุคลิกลักษณะอื่นๆของบุคคลที ่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานทั้งของบุคคลและต่อองค์การในภาพรวม  หรือกล่าวง่ายๆสมรรถนะ คือ สิ่งที่บุคคลพึง

กระท าในการท างาน 

  ส าหรับตัวแบบสมรรถนะ (HR Competency Model) ของ SHRM ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 9 ตัว 

ได้แก่ Relationship management, Ethical practice, Business acumen, Critical evaluation, Global & 

Cultural effectiveness, Leadership & Navigation, Consultation, communication และ HR expertise 

 HR Certification Institute หรือ HRCI ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1976 โดย SHRM เพ่ือด าเนินการในส่วนของ

การจัดทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HRCI เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับสากลด้านการ

รับรองวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินการในการรับรองวิชาชีพ แก่นักบริหารทรัพยากร

บุคคลกว่า 130,000 คน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้การรับรองวิชาชีพจากสถาบัน HRCI จึงเป็นที่

ยอมรับซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความส าเร็จของวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลต่อองค์การต่างๆในระดับ

สากล 

 ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้รับการรับรองจาก National Commission for 

Certifying Agencies (NCCA) ซึ่งเป็นองค์การอิสระด้านการรับรองวิชาชีพ โดย NCCA ได้รับรองหน่วยงานที่

ให้บริการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้วว่า 120 องค์การ จากหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยองค์การดังกล่าวต้อง

รักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระเบียบที่ NCCA ก าหนด 

 การก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ 

และประสบการณ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ระดับ PHR, SPHR, GPHR, HRBP และ HRMP โดยใน

แต่ละระดับจะจัดให้มีสมรรถนะ และเกณฑ์การวัด รวมทั้งแบบทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพของ

สถาบัน HRCI ทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ PHR และ SPHR   
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 ๔๓ 

- Professional in Human Resources (PHR ) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับ

เทคนิคหรือปฏิบัติการ (Technical/Operational) ซึ่งลักษณะงานจะเป็นการปฏิบัติงานที่มีอยู่ตามภารกิจของ

แผนก มากกว่าจะเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆเพ่ือตอบสนองภาพรวมขององค์การ 

- Senior Professional in Human Resources(SPHR) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ระดับนโยบายหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic/HR Policy Issue)  คุณวุฒินี้ออกแบบมาส าหรับนักบริหารทรัพยากร

บุคคลที่รับผิดชอบงานออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับนโยบายหรือหลักปฏิบัติของ HR รวมทั้งอยู่ในระดับที่การ

ตัดสินใจจะกระทบต่อบุคลกรทั้งหมดในองค์การ 

  การสอบนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ(PHR) และนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพอาวุโส จะถูกสร้างขึ้นโดย

ใช้ องค์ความรู้PHR และ SPHR ซึ่งแสดงความรับผิดชอบและความรู้ที่จ าเป็นโดยบุคคลที่เป็นมืออาชีพ  องค์

ความรู้ PHR และ SPHR ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคลผ่านการศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติ

อย่างเข้มงวดและการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ท างานในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ

อย่างผ่านกว้างขวาง และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบัติด้านทรัพยากร

บุคคลในสถานการณ์ปัจจุบัน 

  องค์ความรู้ระดับ PHR และ SPHR  มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
กับ การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้อย่างละ  6 ด้าน ประกอบด้วย  

องค์ความรู้ 
น ้าหนักคะแนน 

(ร้อยละ) 
PHR SPHR 

Business Management and Strategy  

ครอบคลมุในด้านการพัฒนา และการสนับสนุน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ค่าวัตถุประสงค์ และการก าหนดนโยบาย แนะน าแนวทางและ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินประสิทธิผลขององค์การ ในฐานะที่เป็นผู้น าองค์การ 

11 30 
 

Workforce Planning and Employment  
ครบคล ุมในเร ื ่องของ การพัฒนา การน  าไปปฏ ิบ ัต ิ  และการประเม ินผลการจ ัดหา  
การสรรหา การว ่ าจ ้าง   การปฐมน ิ เทศ การวางแผนการส ืบทอดการปฏ ิบ ัต ิ งาน  
การเก็บรักษา เพื่อให้แน่ใจว่ามีได้ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถในการท างานเพื่อให้เกิดผลบรรลุ 
เป้าหมายวัและตถุประสงค์ขององค์การ 

24 17 
 

Human Resource Development  

การพัฒนา ด าเนินการและการประเมินผลกิจกรรมของ โปรแกรมในการฝึกอบรมพนักงานและ
การพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการท างานและความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ ทักษะความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ตอบสนองความต้องการขององค์การและบุคคลในปัจจุบันและอนาคตได้ 

18 19 
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 ๔๔ 

องค์ความรู้ 
น ้าหนักคะแนน 

(ร้อยละ) 

PHR SPHR 
Compensation and Benefits 

ครอบคลมุถึงการพัฒนา   / การเลอืกการใช้ / การบริหารและ  
การประเมินค่าชดเชยและผลประโยชน์ส าหรับทุก  
กลุ่มพนักงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวตัถุประสงค์ชององค์การ  

19 13 
 

Employee and Labor Relations 
การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ / การบริหารและการประเมินผล สถานที ่ท างานเพื ่อรักษา
ความสัมพันธ์และ สภาพการท างานที่สมดุล ตลอดจนประสานความต้องการและสิทธิระหว่าง 
นายจ้างและพนักงาน เพื่อการสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  

20 14 
 

Risk Management 

การบริหารความเสี่ยง โดยการการพัฒนา  การน าไปปฏิบัติ การบริหารและการประเมินผล 
โปรแกรมวิธีการและนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
และการป้องกัน องค์การจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

8 7 

 
 
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ GPHR 
  Global Professional in Human Resources (GPHR) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากล  (Global/International HR) เหมาะส าหรับนักทรัพยากร
บุคคลที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในงานมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีลักษณะงานคือการพัฒนากลยุทธ์ด้าน HR ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ 
  องค์ความรู้ระดับ GPHR มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ  
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย  

องค์ความรู้ 
 

น ้าหนักองค์ความรู้  
(ร้อยละ) 

Strategic HR Management 

การพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลทั่วโลกที่ให้การสนับสนุน ระยะสั้นและระยะยาวต่อเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ และค่านิยม ขององค์การ 

25 

Global Talent Acquisition and Mobility 

การพัฒนา การด าเนินงานและการประเมินผล กลยุทธ์พนักงานทั่วโลกเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์
องค์การ ในลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสร้าง “ภาพลักษณ์” ของ
สถานที่ท างาน; การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ต้นทุน และการดึงดูดการสรรหาว่าจ้างและ การ
จัดการการเคลื่อนไหวท่ัวโลกเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

21 
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 ๔๕ 

องค์ความรู้ 
 

น ้าหนักองค์ความรู้  
(ร้อยละ) 

Talent and Organizational Development 
การออกแบบการด าเนินงานและวธิีการประเมินผลองค์การ การพัฒนาโปรแกรม รวมถึง กระบวนการ
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน พนักงานท่ัวโลกเป้าหมายวัฒนธรรมและค่านิยม 

22 
 

Global Compensation and Benefits 

การจัดตั้งและการประเมินผลกลยทุธ์ของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ัวโลก ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนทางการเงินและทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน 

17 

Workforce Relations and  Risk Management 
การออกแบบการด าเนินงานและการประเมินผลของกระบวนการ และการปฏิบัติที่ปกป้องหรือ
ปรับปรุงคณุค่าขององค์การ ซึ๋งรวมถึงการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจต่อการปฏิบตัิตาม และท าให้
เกิดความสมดลุระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งค านึงถึง สิทธิและความรับผิดชอบพ้ืนฐานระดับ
สากล 

15 

 
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ HRBP 
  Human Resource Business Professional (HRBP) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระดับเทคนิคหรือปฏิบัติการ (Technical/Operational) เทียบเท่ากับ PHR แต่เป็นคุณวุฒิและรูปแบบการ
ทดสอบท่ีออกแบบมาเฉพาะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
  องค์ความรู้ระดับ HRBP มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ การ
ปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

องค์ความรู้ 
 

น ้าหนักองค์
ความรู้  

(ร้อยละ) 

HR Administration 
การตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือหาโอกาสที่จะ ปรับปรุงโดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จรวมถึง
การบ ารุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการตอบค าถามผ่าน
เอกสารที่เป็นลายลักอักษร หรือ ผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์  

22 

Recruitment and Selection 

การน าขั้นตอนการจ้างงานไปปฏิบัติ เริ่มต้นด้วย การหาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านการ
เตรียมความพร้อม  ต่อด้วย กระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการจัดการ
กระบวนการสัมภาษณ์  
และสุดท้ายคือการเลือกพนักงานเข้าสู่การปฎิบัติงาน 

22 
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 ๔๖ 

องค์ความรู้ 
 

น ้าหนักองค์
ความรู้  

(ร้อยละ) 

Employee Relations and Communication 
ส่งเสริมนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมวิธีการในการติดต่อสื่อสาร  
กับพนักงานผ่านวิธีการของต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์และวิธีการอ่ืนๆ เช่นการสื่อสารผ่าน
เวปไซด์ขององค์การ หรือ การสร้างโปรแกรมกิจกรรมเพ่ือการให้รางวัล 

20 

Training and Development 

การพัฒนาและการส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมข้ันพ้ืนฐานและ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เช่น ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการ
ประเมินผล  
ของโปรแกรม การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการเตรียมการชแผนการพัฒนา  

15 

Compensation and Benefits 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แก่พนักงานการพัฒนาและการให้
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเงินเดือนในรูปแบบของการส ารวจเงินเดือนและ เงินโบนัส 

14 

Health, Safety and Security 

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและให้ก าลังใจ ในการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในโปรแกรมสุขภาพ และบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การ
บาดเจ็บ  

7 

 
 คุณวุฒิวิชาชีพระดับ HRMP 
 Human Resource Management Professional (HRMP) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับนโยบายหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic/HR Policy Issue) เทียบเท่ากับ SPHR แต่เป็นคุณวุฒิและ
รูปแบบการทดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ความรู้ระดับ HRMP มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ  
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ค าอธิบายองค์ความรู้ 
น ้าหนักองค์

ความรู้  
(ร้อยละ) 

HR as a Business Leader 
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 ๔๗ 

ค าอธิบายองค์ความรู้ 
น ้าหนักองค์

ความรู้  
(ร้อยละ) 

การน า HR function การให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อผู้บริหาร
ระดับสูงและการพัฒนาความร่วมมือกับทุกพื้นที่ในองค์การ เพ่อเอื้อต่อกลยุทธ์โดยรวม
ขององค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประเมินองค์การ  การพิจารณาการควบรวมและ
ซื้อกิจการ การด าเนินการด้านทุนมนุษย์ การวิเคราะห์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ทรัพยากรบุคคลทั่วโลก 

32 

People Development and Talent Management 

People Development: การพัฒนาคน เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการตอบสนอง
ความต้องการของวัตถุประสงค์องค์การในปัจจุบันและอนาคตและการสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์การที่ส่งเสริมและรักษาพนักงาน  
Talent Management: การใช้กลยุทธ์การจัดการความสามารถท่ีจะรักษา ทุนมนุษย์ 
ระยะยาวมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

29 

HR Service Delivery 
โดยใช้วิธีการจัดส่งบริการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบโปรแกรมที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกัน เพื ่อสนับสนุนการเติบโตขององค์การอย่างยั ่งย ืน   การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยี
ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ ระบุวิธีการจัดส่งบริการทรัพยากรบุคคลที่ใช้โดยกลุ่มที่
อาจจะมีผลบังคับใช้ทั ่วองค์การ การก าหนดและด าเนินโครงการค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์รวมถึงการจัดการพนักงานที่จะเข้าสู่โปรแกรมและออกจากโปรแกรม 

23 

Measurement 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการวัดประสิทธิภาพระดับบุคคลและระดับองค์การโดย
ใช้ผลการวัดเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานและเพ่ิมมูลค่าของ
องค์การ 

16 

 
 ทั้งนี้ การขอรับการทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการ
ยอมรับจากการท างานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ขอรับการทดสอบไม่เพียงแต่จะต้องแสดงให้เห็นถึง
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์และทักษะในงานด้วย เมื่อผ่านการ
ทดสอบแล้ว ยังมีการตรวจสอบย้อนหลัง (Recertification)เพ่ือให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ผ่านการทดสอบยังคงมีความรู้  
หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
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 ๔๘ 
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 ๔๙ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล. 

2. ประวัติมาตรฐานอาชีพ  

 2.1 การจัดท ามาตรฐานอาชีพครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ เมษายน 2558 

 2.2 การทบทวนมาตรฐานอาชีพ 

 ครั้งที่ 1 ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564  

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  

 N/A 

4. ข้อมูลเบื้องต้น  

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นไปตามประกาศสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ ฉบับที่ 4 ด าเนินการภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณใน

โครงการจัดท าและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 มาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญ 3 อาชีพ รวม 8 ลักษณะงาน คือ 

 (1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) การสรรหา คัดเล ือกบุคลากร และการบรรจ ุแต ่งตั้ง 

(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการให้รางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน 

(Compensation & Benefits Management) 

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ประกอบด้วย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและสมรรถนะบุคลากร (Performance Management) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการ

จัดการการเรียนรู้ (Training, Development & Learning) การพัฒนาอาชีพ (Career Development ) และ

การพัฒนาองค์การ ( Organization Development ) 

(3) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (People Engagement) ซึ่งรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์ 

(Employee Relations) ความสัมพนัธ์ภายในและภายนอกองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ (Engagement) 

กฎหมายและระเบียบข้อบังค ับในการท า งาน (Law , Rules &Regulation) ว ิน ัยและการกวดขันวินัย 
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 ๕๐ 

(Disciplinary Action) การสื่อสารในองค์การ(Employees Communication) การสร้างสภาพแวดล้อมการ

ท างานที่ดี สุขอนามยั ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Work Environment) เป็นต้น 

 

5. ข้อมูลการปรับปรุงในการทบทวน 

 5.1 เป็นการทบทวนตามรอบเวลาเพื่อพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  

 5.2 เป็นการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561  

 

6. การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

 6.1 คุณวุฒิวิชาชีพ 

  (1) ปรับแก้ชื่อคุณวุฒิโดยการก าหนด สาขาอาชีพ และอาชีพ ให้ชัดเจนมากขึ้น 

  (2) จ านวนคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมมี 14 คุณวุฒิ เป็น 22 คุณวุฒิ 

  (3) ค าอธิบายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิ 8 

ระดับ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 

  (4) ก าหนดหน่วยสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละคุณวุฒิ ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ

ประเมิน และเงื่อนไขการรับรองในแต่ละคุณวุฒิ 

 6.2 มาตรฐานอาชีพและหน่วยสมรรถนะ 

  (1) จ านวนหน่วยสมรรถนะที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมมี 65 หน่วย เป็น 83 หน่วย  

  (2) มีการปรับปรุงรายละเอียดในหน่วยสมรรถนะ ได้แก่ รหัสหน่วยสมรรถนะ ชื่อหน่วย

สมรรถนะ เกณฑ์การปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะที่ต้องการ หลักฐานที่ต้องการ และรายละเอียดกระบวนการ

และวิธีการประเมิน รอสรุปจากคณะท างาน 
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 ๕๑ 

7.  คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

1) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผน

อัตราก าลัง ระดับ 4 

2) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผน

อัตราก าลัง ระดับ 5 

3) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ระดับ 3 

4) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ระดับ 4  

5) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ระดับ 5 

6) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร

ค่าตอบแทน ระดับ 3 

7) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร

ค่าตอบแทน ระดับ 4 

8) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร

ค่าตอบแทน ระดับ 5 

9) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน

สัมพันธ์ ระดบั 3 

10) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน

สัมพันธ์ ระดับ 4 

11) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน

สัมพันธ์ ระดับ 5 

12) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน 

ระดับ 4 

13) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน 

ระดับ 5 
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 ๕๒ 

14) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 

15) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 

16) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 

17) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 4 

18) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 5  

19) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ 

ระดับ 4 

20) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ 

ระดับ 5 

21) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6 

22) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7 

 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

  ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (List of ALL Units of competence)  

มีทั้งหมด 83 หน่วยสมรรถนะดังนี้ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. 10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  

2. 10102 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร  
3. 10103 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่องโยง  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๕๓ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

4. 10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการด าเนินงาน  
5. 10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์  

6. 10106 ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์  

7. 10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
8. 10201 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังของภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก  

9. 10202 การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง 

10. 10203 วิเคราะห์อัตราก าลัง 
11. 10204 วางแผนอัตราก าลัง 

12. 10205 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 
13. 10206 รายงานผลด้านอัตราก าลัง 

14. 10207 บริหารแผนอัตราก าลัง 

15. 10301 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
16. 10302 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 

17. 10303 ออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 

18. 10304 ด าเนินการสรรหา 
19. 10305 คัดเลือกพนักงาน 

20. 10306 ด าเนินการจ้างงานบุคลากร 

21. 10307 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 
22. 10308 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

23. 10401 วิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนของบริษัท และคู่แข่ง 
24. 10402 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 

25. 10403 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 

26. 10404 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
27. 10405 ออกแบบระบบบริหารระดับงาน ระบบบริหารเงินเดือน และเงินได้อ่ืน 

28. 10406 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 

29. 10407 จ่ายค่าตอบแทน 
30. 10408 วิเคราะห์และจัดท ารายงานด้านค่าตอบแทน 

31. 10409 สื่อสารระบบค่าตอบแทน 

32. 10501 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ 
33. 10502 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
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 ๕๔ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

34. 10503 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
35. 10504 จัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับ 

บุคลากรในเบื้องต้น 

36. 10505 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
37. 10506 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 

38. 10507 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
39. 10601 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 

40. 10602 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 

41. 10603 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
42. 10604 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 

43. 10605 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 

44. 10606 ประเมินผลงานและหารือผล 
45. 10607 รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจ าปี 

46. 10608 น าผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอ่ืน 
47. 10701 ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นการเรียนรู้และพัฒนา 

48. 10702 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา 

49. 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
50. 10704 ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

51. 10705 อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา 

52. 10706 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
53. 10707 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น 

54 10708 ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 

55. 10801 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
56. 10802 ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 

57. 10803 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
58. 10804 จัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

59. 10805 การประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

60. 10806 บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
61. 10807 จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 

62. 10901 ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 

63. 10902 ก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ 
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ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

64. 10903 เก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 
65. 10904 รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

66. 10905 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

67. 10906 สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
68. 10907 ด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผน 

69. 10908 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 

70. 20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
71. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 

72. 20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
73. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

74. 20301 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

75. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
76. 20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

77. 20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 

78. 20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 
79. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

80. 20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

81. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
82. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

83. 20800 บริหารความหลากหลาย 

 

10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพบรหารงานบุคคล ที่เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ มีคุณวุฒิที่ให้การรับรองได้ทั้งสิ้น 22 คุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผน
อัตราก าลัง ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผนอัตราก าลัง ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ และรายงานผลด้านอัตราก าลัง 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมีทักษะใน
การวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน หรือ
มาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้การ
ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

(2) มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 

4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   
รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20301 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 
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2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 
(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพท้ังหมด 2 หน่วย 

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพวางแผนอัตราก าลัง 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง เจ้าหน้าที่วางแผน
งานทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์   

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10203 วิเคราะห์อัตราก าลัง 
2. 10206 รายงานผลด้านอัตราก าลัง 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผน
อัตราก าลัง ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผนอัตราก าลัง ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถวางแผน น าเสนอ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านอัตราก าลัง 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อ่ืนในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน อาทิ งาน HRM  HRD  หรือ แรงงานสัมพันธ์ 

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย

กว่า 7 ปี  ทีแ่สดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ที่จะได้รับการรับรองได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชพี 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพทั้งหมด 9 หน่วย 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพวางแผนอัตราก าลัง 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ นักวางแผนอัตราก าลัง นักวางแผนทรัพยากรบุคคล 
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10204 วางแผนอัตราก าลัง 
2. 10205 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 
3. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
4. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
5. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
6. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
7. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
8. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
9. 20800 บริหารความหลากหลาย 
 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ
คัดเลือก ระดับ 3 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือก ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการด าเนินการสรรหา และจ้างงานบุคลากร 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลวิชาชีพเบื้องต้น ด้าน
ใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจ า  รวมถึงมีทักษะ จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้แนวปฏิบัติที่ก าหนดชัดเจน 
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา   

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพ้ืนฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
(2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่าง

น้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 8 หน่วย  
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก
บุคลากร Recruiter เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์   

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๖๑ 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10304 ด าเนินการสรรหา 
2. 10306 ด าเนินการจ้างงานบุคลากร 
3. 20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
4. 20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
5. 20301 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
6. 20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 
7. 20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 
8. 20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือก ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการคัดเลือกพนักงาน รวมถึงติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

(2) มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 

4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ

ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ  

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม  
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ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 2 หน่วย 
(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 
หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพัฒนาองค์การ 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคลากร Recruiter 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์   

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10305 คัดเลือกพนักงาน 
2. 10308 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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 ๖๔ 

10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ตลอดจนบริหารการ
จ้างผู้รับเหมาแรงงาน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน เช่น ‘งาน HRM  HRD  หรือ แรงงาน

สัมพันธ์ 

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย

กว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 
(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 9 หน่วย  
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพัฒนาองค์การ 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญงานสรรคัดเลือกบุคลากร ผู้ช านาญการ
งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร ผู้ช านาญการงานทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลอาวุโส 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10303 ออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 
2. 10307 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 
3. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
4. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
5. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
6. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
7. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
8. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
9. 20800 บริหารความหลากหลาย 

 

การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๖๖ 

10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ค่าตอบแทน ระดับ 3 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารค่าตอบแทน ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่องค์การ
ก าหนด 

 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลวิชาชีพเบื้องต้น ด้าน
ใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจ า  รวมถึงมีทักษะ จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้แนวปฏิบัติที่ก าหนดชัดเจน 
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพ้ืนฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรือท างานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพท้ังหมด 8 หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๖๗ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. 10407  จ่ายค่าตอบแทน 
3. 20101  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  
4. 20201  คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
5. 20301  เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
6. 20401  พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 
7. 20500  สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 
8. 20601  ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๖๘ 

10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ค่าตอบแทน ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารค่าตอบแทน ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
จัดท าโครงสร้างระดับงาน จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และจัดท ารายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

(2) มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 
4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20301 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๖๙ 

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพทั้งหมด 3 หน่วย 

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 7 
หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 10 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10403 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 
2. 10404 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
3. 10408 วิเคราะห์และจัดท ารายงานด้านค่าตอบแทน 

 

การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ค่าตอบแทน ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดท าหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งและระดับงาน รวมถึงออกแบบระบบบริหารเงินเดือน 
และเงินได้อ่ืน และสื่อสารระบบค่าตอบแทน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน เช่น งาน HRM  HRD  หรือ แรงงาน

สัมพันธ์ 

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10403 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 

10404 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
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2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพท้ังหมด 11 หน่วย 

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 2 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 13 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนอาวุโส หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานบริหาร
ค่าตอบแทน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนกบริหารค่าตอบแทน 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10405 ออกแบบระบบบริหารระดับงาน ระบบบริหารเงินเดือน และเงินได้อ่ืน 
2. 10409 สื่อสารระบบค่าตอบแทน 
3. 10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
4. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
5. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
6. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7. 20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 
8. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
9. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
10. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
11. 20800 บริหารความหลากหลาย 
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การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน
สัมพันธ์ ระดับ 3 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ  3 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ และสื่อสารกับบุคลากร
ในเบื้องต้น 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลวิชาชีพเบื้องต้น ด้าน
ใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจ า  รวมถึงมีทักษะ จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้แนวปฏิบัติที่ก าหนดชัดเจน 
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

         1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพ้ืนฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

        2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่าง
น้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 7 หน่วย  
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  มีลักษณะการประกอบอาชีพการพนักงาน

สัมพันธ์ ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ   เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่

แรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. 10504 จัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ และสื่อสารกับ

บุคลากรในเบื้องต้น 
3. 20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
4. 20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
5. 20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ  
6. 20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 
7. 20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม  

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน
สัมพันธ์ ระดับ 4  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ  4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์.  รวมถึงให้ค าแนะน า
ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์แก่ผู้บังคับบัญชา ร่างและน าเสนอข้อบังคับการพนักงาน และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายแรงงาน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากร
บุคคล   

(2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ  
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 ๗๕ 

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม  

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ผ่านการประเมินสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับตามมาตรฐานอาชีพทั้งหมด 2 หน่วย 

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 
หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  มีลักษณะการประกอบอาชีพการพนักงาน

สัมพันธ์ ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ   เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่

แรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10502 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
2. 10503 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
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 ๗๖ 

การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงาน
สัมพันธ์ ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดท าแผนบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ รวมถึงจัดท าแผนการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

(1)  เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน เช่น ‘งาน HRM  HRD  หรือ แรงงานสัมพันธ์ 

(2)  มทีักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
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 ๗๗ 

(3)  ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10502 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 

10503 บริหารระเบียบข้อบังคับ  และมาตรการทางวินัย 

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 11 หน่วย  
(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 2 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 13 หน่วย 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพนักงาน

สัมพันธ์ ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญงานพนักงานสัมพันธ์ หัวหน้า

กลุ่มพนักงานสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์ 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10505 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
2. 10506 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
3. 10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
4. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
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 ๗๘ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
5. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
6. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7 20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 
8. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
9. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
10. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ  
11. 20800 บริหารความหลากหลาย  

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ผลงาน ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการบริหารผลงานและสรุปผลการประเมิน
ประจ าปี และน าผลการประเมินผลงานไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอื่น 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากร

บุคคล   

(2) มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อย

กว่า 4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ

ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20301 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 3 หน่วย  

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 9 หน่วย 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้า ที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10607 รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจ าปี 
2. 10608 น าผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอ่ืน 
3. 10107  ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ผลงาน ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการวางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล  การจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และ
ความสามารถของบุคลากร รวมถึงการประเมินผลงานและหารือผล 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
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น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน เช่น งาน HRM  HRD  หรือ แรงงาน

สัมพันธ์ 

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อย

กว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 12 หน่วย  
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลอาวุโส หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนก
ทรัพยากรบุคคล 

 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 
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มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10604 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 
2. 10605 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และความสามารถของบุคลากร 
3. 10606  ประเมินผลงานและหารือผล 
4. 10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
5. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
6. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
7. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
8. 20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 
9. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
10. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
11. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
12. 20800 บริหารความหลากหลาย 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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 ๘๓ 

10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ
พัฒนา ระดับ 3 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพเรียนรู้และพัฒนา อาชีพเรียนรู้และพัฒนา ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความสะดวกในการจัดและด าเนินการเรียนรู้และพัฒนา โดย
สามารถด าเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทางออนไลน์เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรมที่เหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้และ
ฝึกอบรมได้ 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลวิชาชีพเบื้องต้น ด้าน
ใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจ า  รวมถึงมีทักษะ จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้แนวปฏิบัติที่ก าหนดชัดเจน 
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพ้ืนฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
(2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 8 หน่วย  

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๘๔ 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10705  อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา 
2. 10107  ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. 20101  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
4. 20201  คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
5. 20301  เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
6. 20401  พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 
7. 20501  สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 
8. 20601  ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.15 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ
พัฒนา ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพเรียนรู้และพัฒนา อาชีพเรียนรู้และพัฒนา ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด าเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน และสามารถ
ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน และ
ด าเนินการติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
(2) มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า   

4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ

ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   
      รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20101   มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201   คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20301   เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

20401   พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๘๖ 

20501   สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601   ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 2 หน่วย 

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส เจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคลอาวุโส เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาอาวุโส เป็นต้น 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10704 ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2. 10706 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.16 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และ
พัฒนา ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพเรียนรู้และพัฒนา อาชีพเรียนรู้และพัฒนา ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมขององค์การในปัจจุบัน และวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) 
ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ออกแบบ วางแผนและก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนว
ทางการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการ ประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๘๘ 

(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน เช่น ‘งาน HRM  HRD  หรือ แรงงาน
สัมพันธ์ 

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 7 ปี  ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) ค ารับรองจากบริษัท หรือองค์การที่ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้และ
พัฒนา 

 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 10 หน่วย  
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ หัวหน้าแผนก หรือผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม 
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล หัวหน้าแผนก หรือผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10701 ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
2. 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. 10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
4. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
5. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
6. 20302 การวิเคราะห ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๘๙ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
8. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
9. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
10. 20800 บริหารความหลากหลาย 

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.17 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 4 โดยมีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการจัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงาน ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
รวมถึงรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินงานบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๙๐ 

1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
2) มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการ หรืองานประจ าในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่าง

น้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมิน

และรับรองหรือมีหลักฐานอ่ืนที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20101   มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201   คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

20301   เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

20401   พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

20501   สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601   ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 2 หน่วย  

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 หน่วย 

จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการบริหาร

ความก้าวหน้าในสายอาชีพตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ  เจ้าหน้าที่บริหาร

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่

ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๙๑ 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10804 จัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 
2. 10805 การประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.18 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 5 โดยมีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการจัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงาน ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ก าหนด  
รวมถึงรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินงานบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
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 ๙๒ 

น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดกา ร หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 

1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน 

2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 7 ปี  ที ่ แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10804 จัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

10805 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินงานบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 10 หน่วย  

(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 2 
หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 12 หน่วย 

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพนักงาน

สัมพันธ์ ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญงานพนักงานสัมพันธ์ หัวหน้า

กลุ่มพนักงานสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์  
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รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10803 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
2. 10806 บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
3. 10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
4. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
5. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
6. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
8. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
9. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ  
10. 20800 บริหารความหลากหลาย  

 
การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.19 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ 
ระดับ 4 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพนักพัฒนาองค์การ ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการเก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ และหรือเพ่ือการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 
รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาองค์การต่าง ๆ (Intervention Tools) 
ที่อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์การ รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบ
แผนการด าเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลากหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  รวมถึงมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามแบบแผน 
หรือมาตรฐาน ซึ่งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่ที่แตกต่างได้โดยด้วยร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่นภายใต้
การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านการพัฒนาองค์การ  
(2) เป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อย

กว่า 4 ปี ที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 
(3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ

ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วยดังต่อไปนี้   
รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

10107 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

20101 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

20201 คิดวิเคราะห์และประมวลผล 
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รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 

20401 พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ  

20501 สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

20601 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม  

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ
รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 2 หน่วย  
(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 6 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 8 หน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพัฒนาองค์การ 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ นักพัฒนาองค์การ เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10903 เก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 
2. 10904 รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๙๖ 

การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.20 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ 
ระดับ 5 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพนักพัฒนาองค์การ ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ ผ่านการก าหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการวินิจฉัยองค์การที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ ออกแบบเนื้อหาในการวินิจฉัยองค์การ 
ออกแบบเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ  ด าเนินการวินิจฉัยองค์การ รวมถึงวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ จัดท า
รายงาน และรายงานผลการวินิจฉัยองค์การต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับใช้
วิธีการ เครื่องมือ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารและโน้ม
น้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ หรือก าหนด
นโยบายขององค์กร 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญใน

วิชาชีพด้านการพัฒนาองค์การที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขาท่ีใกล้เคียงกัน เช่น 
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
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(2) เป็นผู้มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาท่ี
ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 7 ปีที่แสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 

(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 11 หน่วย  

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพการพัฒนาองค์การ 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ นักพัฒนาองค์การอาวุโส เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ
อาวุโส เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การอาวุโส 

 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ  
1. 10902 ก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ 
2. 10907 ด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผน 
3. 10106 ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์  
4. 20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
5. 20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
6. 20302 การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7. 20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 
8. 20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
9. 20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
10. 20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
11. 20800 บริหารความหลากหลาย 
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การขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
 

10.21 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาบริหารงาน
บุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการวางแผนอัตราก าลัง ได้แก่ การศึกษาข้อมูลอัตราก าลังภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการบริหารแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้แก่ การก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการวางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ด้านการบริหารค่าตอบแทน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนขององค์การและตลาด และการบริหารและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านค่าตอบแทน ด้านการพนักงานสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการบริหารผลงาน ได้แก่ การออกแบบระบบบริหารผลงาน และการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา การ
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับระบบงานอื่น และการออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์การ ด้านการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ และการ
จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) และด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ ( Intervention Tools) และการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนา
องค์การ 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการงาน และ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา โดยมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎี และภาพรวมของงาน
บริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายโอนความรู้สู่การปฏิบัติ และประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร
จัดการ และก าหนดนโยบายระดับสูงขององค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน 
หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ 
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การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการในวิชาชีพหลากหลายสาขา ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายสาขา  ไม่

น้อยกว่า 10 ปี  โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) มีความรู้ความสามารถท่ีแสดงออก และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ท้ังบุคคลในองค์กร และ

ภายนอกองค์กร หรือมีผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายแผนงานขององค์กร 

(4) มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่แสดงออกและมีผลงานเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลใน

องค์กรหรือเป็นที่ยอมรับในวงการสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

(5) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 19 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
20102 มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี  

       20202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

20302       การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

       20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 

20502       สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

       20602 บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

       20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

       20800 บริหารความหลากหลาย 

10502 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
10503 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10505 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10506 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
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10701        ศึกษาวิเคราะห์องค์กรเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10803 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
10806 บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
10902 ก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ 
10904 รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention    

Tools) 
10907 ด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผน 
 
ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและ

รับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะ
ดังกล่าว 

 2.  ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 
(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 21 หน่วย 
(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (5) 

ทั้ง 19 หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 40 หน่วย 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ช านาญการด้าน
ทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10201 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก 
2. 10207 บริหารแผนอัตราก าลัง 
3. 10301 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๐๑ 

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
4. 10302 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
5. 10401 วิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนขององค์การ และตลาด 
6. 10406 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานด้านค่าตอบแทน 
7. 10507 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
8. 10602 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 
9. 10603 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
10. 10702 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา 
11. 10707 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น 
12. 10708 ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
13. 10802 ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 
14. 10807 จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 
15. 10905 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 
16. 10908 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 
17. 10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม 
18. 10102 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 
19. 10103 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง 
20. 10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการด าเนินงาน 
21. 10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์ 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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10.22 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาบริหารงาน
บุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการวางแผนอัตราก าลัง ได้แก่ การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง  ด้านการบริหาร
ค่าตอบแทน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน ด้านการพนักงานสัมพันธ์ ได้แก่ การก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ด้านการบริหารผลงาน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การบริหาร ด้านการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบ
ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
องค์การ และการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ความช านาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคลอย่างลึกซึ้ง
และหลากหลายด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ เหตุผล เป็น
ระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงกระบวนการใหม่ๆ 
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพในการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล   
ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินปัญหาที่ซับซ้อน/ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องด าเนินการดังนี้  

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้ 
(1) เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญระดับสูงในการบริหาร

จัดการงานวิชาชีพ และงานบริหารอื่นๆ    

(2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายสาขา  ไม่

น้อยกว่า 15 ปี  โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(3) โดยต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในระดับนโยบายของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่

น้อยกว่า 3 ปี  

(4) มีความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีแสดงออกและมีผลงานเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลใน

องค์กรหรือเป็นที่ยอมรับในวงการสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ใน

แฟ้มสะสมผลงาน 
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(5) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ

ประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 23 หน่วยดังต่อไปนี้   

รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
10101  วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม 

  10102  การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 

  10103  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง 

  10104  ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการด าเนินงาน 

  10105  วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์ 

  10106  ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 

  20101  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี  

  20201  คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

20301  การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

  20401  เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 

  20501  สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

  20601  บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

  20700  บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

  20800  บริหารความหลากหลาย 

10502  สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
10503  บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10505  บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10506  จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
10507  สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
10802  ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 
10803  วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
10806  บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
10807  จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 
10908  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 
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 2.  ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ 
(2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 7 หน่วย  
(3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 23 

หน่วย จะต้องท าการประเมินทั้งหมด 30 หน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน 
ตัวอย่างชื ่ออาชีพหรือต าแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ ผู ้เช ี ่ยวชาญอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช านาญการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

รหัสอาชีพ  

TSCO code ISCO code 

  

 

มาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)   

ล าดับที่ รหัสหน่วย หน่วยสมรรถนะ 
1. 10202 การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง 
2. 10402 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 
3. 10501 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ 
4. 10601 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 
5. 10801 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. 10901 ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 
7. 10906 สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

 
การต่ออายุหนังสือรับรอง 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองฯขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการท างานในระยะ 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ในครั้งแรก และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพฉบับเดิม  โดยหากผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ไม่สามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการท างานในอาชีพได้ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ด าเนินการประเมินในสมรรถนะที่
ไม่มีหลักฐานแสดง 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงแผนภาพหน้าที่ส่วนต้น 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
ก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารองค์การ และ
ทรัพยากรบุคคลที่
บูรณาการและ
สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์
ธุรกิจ และด าเนนิการ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ 
ในปริมาณที่เพียงพอ  
ดูแลรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าไว้กับ
องค์การ จูงใจและใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ ให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความ รู้
ความสามารถ 
ศักยภาพ และเติบโต
ก้าวหน้า สอดคล้อง
กับความต้องการของ
องค์การในระยะสั้น
และระยะยาว 

10 การบริหารงานบุคคลตาม
หน้าที่ให้ได้มาตรฐานอาชีพ 

101 วางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

102 วางแผนอัตราก าลัง 

103 สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

104 บริหารค่าตอบแทน  

105 พนักงานสัมพันธ์  

106 บริหารผลงาน 

107 เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

108 บริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

109 พัฒนาองค์การ 

20 สมรรถนะวิชาชีพหลักใน
การบริหารงานบุคคล 

201 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

202 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

203 ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

204 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 

205 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 

206 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น 

207 บริหารการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

208 บริหารความหลากหลาย 

การทบทวน ครั้งท่ี 1  ประกาศเมือ่วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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2. ตารางแสดงแผนภาพหน้าที่หลักส่วนปลาย 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

101 วางแผนกล
ยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

10101 วิเคราะห์องค์การ และ
สภาพแวดล้อม  

1010101 
 

อธิบายแนวคิดและ
หลักการบริหารองค์การ
และทรัพยากรบุคคล 

1010102 
 

วิเคราะห์เป้าหมาย กล
ยุทธ์องค์กร นโยบาย และ
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบัน 

1010103 
 

ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร 

10102 การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร  

1010201 
 

ก าหนดเป้าหมาย และทิศ
ทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1010202 
 

วางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

10103 ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและเชื่องโยง  

1010301 
 

ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบ  โครงสร้าง
หน่วยงาน สมรรถนะ
บุคลากร   และ
วัฒนธรรมองค์การ 

1010302 
 

เชื่อมโยงระบบ และกลไก
การท างานให้สอดคล้อง

การทบทวน ครั้งท่ี 1  ประกาศเมือ่วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
กัน รวมถึงวิเคราะห์ และ
บริหารความเสี่ยงในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล. 

10104 ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน และ
วางแผนการด าเนินงาน  

1010401 
 

ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
แนวทางการถ่ายทอด
เป้าหมายสู่หน่วยงาน 

1010402 
 

วางแผนการด าเนินงาน
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

10105 วางแผนการด าเนินงาน 
และจัดท าเอกสารกล
ยุทธ์  

1010501 
 

วางแผนการด าเนินงาน
และแผนการสื่อความ 

1010502 
 

จัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สมบูรณ์ 

10106 ก ากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินกลยุทธ์  

1010601 
 

ก าหนดแนวทางการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

1010602 
 

ก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

1010603 
 

สรุป และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ 

10107 ปฏิบัติงานด้วยความ
เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล   

1010701 
 

สามารถอธิบายแนวคิด
หลักการบริหารจัดการ
องค์การ  และทรัพยากร
บุคคลในเบื้องต้น 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1010702 
 

ปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
ถูกต้องตามขอบเขตงาน 
และบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

102
  

วางแผน
อัตราก าลัง 

10201 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลัง
ของภายในองค์กร 
และสภาพแวดล้อม
ภายนอก  

1020101 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลัง
ภายในองค์กร 

1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อม
แวดล้อมภายนอก อุป
สงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงาน 

10202 การก าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์อัตราก าลัง 

1020201 วิเคราะห์เป้าหมาย 
ทิศทาง และความ
ต้องการขององค์การ 

1020202 ก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์อัตราก าลัง 

10203 วิเคราะห์อัตราก าลัง 1020301 วิเคราะห์อัตราก าลัง 

1020302 จัดท าโครงสร้าง
อัตราก าลัง 

10204 วางแผนอัตราก าลัง 1020401 วางแผนอัตราก าลัง  และ
งบประมาณ 
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1020402 บริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราก าลัง 

10205 น าเสนอแผน และการ
สื่อสาร นโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

1020501 น าเสนอแผนอัตราก าลัง
และทางเลือก 

1020502 สื่อสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติ และให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

10206 รายงานผลด้าน
อัตราก าลัง 

1020601 ติดตามสถานะอัตราก าลัง 

1020602 จัดท ารายงานอัตราก าลัง 

10207 บริหารแผนอัตราก าลัง 1020701 ก ากับดูแล และผลักดัน
การด าเนินการตามแผน 

1020702 ประเมินผล และปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

103
  

สรรหาคัดเลือก
บุคลากร 

10301 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

103010 1 ก าหนดนโยบายการ
สรรหาคัดเลือกบุคคล 

1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยภายนอก 

1030103 สร้างแรงดึงดูดความสนใจ
ในงานสรรหาคัดเลือก
ของบริษัท (Corporate 
Branding) 

10302 วางแผนการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากร 

1030201 วางแผนกลยุทธ์การสรร
หา (Sourcing Strategy) 
บุคลากร 

1030202 สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่ง
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
สรรหาบุคลากร 
(Networking) 

10303 ออกแบบกระบวนการ 
และเครื่องมือการสรร
หาคัดเลือกพนักงาน 

1030301 ก าหนดกระบวนการสรร
หาคัดเลือกบุคลากร 

1030302 จัดหาและประเมิน
เครื่องมือในการคัดเลือก
บุคลากร 

1030303 จัดท าระบบปฐมนิเทศน์
พนักงาน 

10304 ด าเนินการสรรหา 1030401 จัดท าประกาศรับสมัคร
งาน 

1030402 บริหารข้อมูลผู้สมัครงาน 

10305 คัดเลือกพนักงาน 1030501 ทดสอบและคัดเลือก
ผู้สมัคร 

1030502 เสนอจ้าง 
 

10306 ด าเนินการจ้างงาน
บุคลากร 

1030601 ตกลงจ้าง และจัดท า
ฐานข้อมูลพนักงาน 

1030602 ติดตามผลทดลองงาน 

 10307 บริหารการจ้าง
ผู้รับเหมาแรงงาน 

1030701 ตรวจสอบประวัติ และ
เงื่อนไขของบริษัทผู้
รับจ้างเหมาแรงงาน 

1030702 ควบคุมการจ้างบริษัท
ผู้รับเหมาแรงงาน 

10308 ติดตาม ประเมินผล 
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา 

1030801 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๒ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1030802 วิเคราะห์สาเหตุการ
ลาออกของพนักงาน 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

104
  

บริหาร
ค่าตอบแทน 

10401 วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อัตราค่าตอบแทนของ
บริษัท และคู่แข่ง  

1040101 
 

วิเคราะห์อัตรา
ค่าตอบแทนของตลาด 

1040102 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ค่าตอบแทนขององค์การ 

10402 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ค่าตอบแทน 

1040201 
 

วิเคราะห์เป้าหมาย 
ทิศทาง ความต้องการ
ขององค์การ และปัญหา
ปัจจุบัน 

1040202 
 

ก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ค่าตอบแทน 

1040203 
 

จัดท าโครงสร้าง
ค่าตอบแทนรวม (Total 
Remuneration Mix) 

10403 จัดท าโครงสร้างระดับ
งาน 

1040301 
 

วิเคราะห์งานและจัดท า
ใบก าหนดหน้าที่งาน 

1040302 
 

ประเมินค่างาน และจัด
ระดับงาน 

10404 จัดท าโครงสร้าง
เงินเดือน 

1040401 
 

ส ารวจค่าจ้าง สวัสดิการ 
และวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจค่าจ้าง 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๓ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1040402 
 

จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
และอัตราแรกจ้าง
พนักงานใหม่ 

10405 ออกแบบระบบบริหาร
ระดับงาน ระบบ
บริหารเงินเดือน และ
เงินได้อ่ืน  

1040501 
 

จัดท าหลักเกณฑ์การ
เลื่อนต าแหน่งและระดับ
งาน 

1040502 
 

ออกแบบระบบบริหาร
เงินเดือน และวิธีการข้ึน
เงินเดือนกรณีต่าง ๆ 

1040503 
 

ออกแบบระบบเงินได้อ่ืน 
ค่าตอบแทนความ
ยากล าบาก และ
สวัสดิการ (Non-base 
remuneration) 

1040504 
 

จัดท าคู่มือการบริหาร
เงินเดือน เงินได้อ่ืน 
ค่าตอบแทนความ
ยากล าบาก และ
สวัสดิการ 

10406 บริหารและประเมินผล
การด าเนินงาน
ค่าตอบแทน  

1040601 
 

บริหารค่าตอบแทนตาม
นโยบาย กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบัติที่ก าหนด 

1040602 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน
ค่าตอบแทน 

10407 จ่ายค่าตอบแทน 1040701 
 

จ่ายค่าตอบแทนประจ า
งวด 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๔ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1040702 
 

จ่ายเงินได้อ่ืนและ
สวัสดิการ 

10408 วิเคราะห์และจัดท า
รายงานด้าน
ค่าตอบแทน   

1040801 
 

รวบรวมข้อมูลสถิติการ
จ่ายค่าตอบแทน 

1040802 
 

วิเคราะห์แนวโน้มและ
ปัญหาการจ่าย
ค่าตอบแทน 

10409 สื่อสารระบบ
ค่าตอบแทน   

1040901 
 

ให้ความรู้และค าปรึกษา
ในการบริหาร
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 

1040902 
 

สื่อสารแนวคิดหลักการ 
นโยบาย และระบบ
ค่าตอบแทน  

 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

105 พนักงานสัมพันธ์ 10501 ก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และแผนงานการ
พนักงานสัมพันธ์ 

1050101 
 

ศึกษาข้อมูลสถานการณ์
แรงงานภายนอก ข้อมูล
การด าเนินธุรกิจของ
องค์การ 
 
 

1050102 
 

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงาน แนวปฏิบัติ และ



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๕ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
แนวทางการบริหารกลไก
การพนักงานสัมพันธ์ 

10502 สร้าง เสริม และรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดี 

1050201 
 

วางแผนและด าเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
รักษาความสัมพันธ์ 

1050202 
 

บริหารและจัดการความ
ขัดแย้งระหว่างพนักงาน
และองค์การ 

1050203 
 

ให้ค าแนะน าปรึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
สัมพันธ์แก่ผู้บังคับบัญชา 

10503 บริหารระเบียบ
ข้อบังคับ และ
มาตรการทางวินัย 

1050301 
 

ติดตาม และศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ และ
กฎหมายแรงงาน 

1050302 
 

ร่างและน าเสนอข้อบังคับ
การพนักงาน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
และกฎหมาย 

1050303 
 

ให้ค าแนะน าแก่
ผู้บังคับบัญชาในการ
พนักงานสัมพันธ์ การ
ดูแล และกวดขันวินัย
พนักงาน 
 

10504 จัดท าระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน 
รวมถึงสร้าง

1050401 
 

ร่างและน าเสนอข้อบังคับ
การพนักงาน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๖ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
ความสัมพันธ์และ
สื่อสารกับบุคลากรใน
เบื้องต้น  

สอดคล้องกับนโยบาย 
และกฎหมาย 

1050402 
 

สร้างความสัมพันธ์ที่ด่ี 
และสื่อสารกับบุคลากรใน
เบื้องต้น 

10505 บริหารกลไก และ
กระบวนการพนักงาน
สัมพันธ์ 

1050501 
 

จัดท าแผนบริหารกลไก
การพนักงานสัมพันธ์ 

1050502 
 

ด าเนินการ และติดตาม
ผลการบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ 

10506 จัดการสื่อสารระหว่าง
องค์การและพนักงาน 

1050601 
 

จัดท าแผนการสื่อสาร
ระหว่างองค์การและ
พนักงาน 

1050602 
 

ด าเนินการ และติดตาม
ผลการสื่อสาร 

10507 สร้างเสริมวัฒนธรรม 
และความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การ 

1050701 
 

วางแผนและ ด าเนินการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมองค์การ 

1050702 
 

ติดตาม และประเมินผล
การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๗ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

106 บริหารผลงาน 10601 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหาร
ผลงาน 

1060101 
 

ระบุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารผลงาน 

1060102 
 

ก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การบริหารผลงาน 

10602 ออกแบบระบบบริหาร
ผลงาน 

1060201 
 

ก าหนดวิธีตั้งเป้าหมาย
เพ่ือวัดความส าเร็จของ
งานและออกแบบ
กระบวนการบริหาร
ผลงาน 

1060202 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ แนวปฏิบัติ และ
แบบฟอร์มในการบริหาร
ผลงาน 

1060203 
 

ประเมินผลการใช้งาน
ระบบบริหารผลงาน 

10603 สื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

1060301 
 

ด าเนินการสื่อสารทั่วทั้ง
องค์การ 

1060302 
 

เตรียมความพร้อมหัวหน้า
งานและพนักงาน 

10604 วางแผนผลงานและ
แผนการพัฒนา
รายบุคคล 

1060401 
 

ให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน
ในการวางแผนผลงาน 

1060402 
 

ให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน
ในการวางแผนการพัฒนา
รายบุคคล 

10605 จัดการผลงาน พัฒนา
ผลงาน และขีด

1060501 
 

ให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน
ในการจัดการผลงาน 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๑๘ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

ความสามารถของ
บุคลากร 

1060502 
 

ให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน
ในการพัฒนาผลงานและ
ความสามารถของ
บุคลากร 

10606 ประเมินผลงานและ
หารือผล 

1060601 
 

ให้ค าปรึกษาหัวหน้างาน
และพนักงานในการ
ประเมินผลงาน 

1060602 
 

ให้ค าแนะน าหัวหน้างาน
เกี่ยวกับทักษะในการ
หารือผลงานและการให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

10607 รวบรวมข้อมูลระหว่าง
กระบวนการและ
สรุปผลการประเมิน
ประจ าปี 

1060701 
 

รวบรวมข้อมูลระหว่าง
กระบวนการ 
 
 

1060702 
 

สรุปผลการประเมินผล
งานประจ าปีและแผนการ
พัฒนาพนักงานประจ าปี 

10608 น าผลการประเมินไป
ใช้เชื่อมโยงระบบงาน
อ่ืน  

1060801 
 

เชื่อมโยงผลการประเมิน
กับระบบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ 

1060802 
 

ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้า
งานในการจัดกลุ่ม
พนักงานตามระดับ
ผลงาน 
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 ๑๑๙ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

107
  

เรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

10701 ศึกษาวิเคราะห์องค์กร 
เพ่ือวิเคราะห์ความ
จ าเป็นการเรียนรู้และ
พัฒนา 

1070101 ศึกษาสภาพองค์การใน
ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมของ
องค์การในปัจจุบัน 

1070102 
 

วิเคราะห์หาความจ าเป็น 
ในการเรียนรู้และพัฒนา 
(Need Analysis) ใน
ระดับองค์การ ระดับฝ่าย
งาน และระดับบุคคล 

10702 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การเรียนรู้และ
พัฒนา 

1070201 
 

ก าหนดนโยบายและแผน
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 

1070202 
 

จัดท าแผนและด าเนินการ
สื่อสารนโยบายและ
เป้าหมายด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 

10703 ออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1070301 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ต้องการ 

1070302 ออกแบบ วางแผนและ
ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนา  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๐ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1070303 
 

ออกแบบและพัฒนา
เนื้อหา แนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ 

1070304  
 

ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้
พนักงาน 

10704 ด าเนินการตาม
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1070401 
 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
หรือฝึกอบรมตามแผนที่
ได้ออกแบบไว้ 

1070402 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนา
พนักงาน 

10705 อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้และพัฒนา 

1070501 
 

ด าเนินการจัดหาสถานที่
หรือช่องทาง ออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้หรือ
ฝึกอบรม 
 

1070502 
 

ด าเนินการจัดเตรียมสื่อ 
เอกสารและอุปกรณ์การ
สอน (ที่เก่ียวข้อง) เพ่ือ
การเรียนรู้และฝึกอบรม 

10706 ประเมินและติดตามผล
การเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1070601 
 

วิเคราะห์ผลการพัฒนา
พนักงาน 
 

1070602 
 

ติดตามผลการเรียนรู้และ
พัฒนา 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๑ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

10707 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ 
กับระบบงานอื่น 

1070701 
 

น าผลการประเมินการ
เรียนรู้ของพนักงานไปสู่
ระบบการพัฒนาอาชีพ 
 

1070702 
 

น าผลการประเมินการ
เรียนรู้ของพนักงานไปสู่
ระบบค่าตอบแทน 

10708 ออกแบบการสร้าง
บรรยากาศและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์การ 

1070801 
 

สร้างสภาพแวดล้อม ที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนา 
 

1070802 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาใน
องค์การ 

1070803 
 

สร้างและจัดหาช่องทาง
ให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๒ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

108
  

บริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

10801 ก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และออกแบบ
ระบบการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1080101 
 

ก าหนดนโยบาย และกล
ยุทธ์การบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1080102 
 

ออกแบบ และจัดท า
ระบบและกระบวนการ
บริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพ และน าเสนอ
ผู้บริหาร 

10802 ออกแบบ และจัดท า
ระบบสมรรถนะ  

1080201 
 

ออกแบบระบบสมรรถนะ
เพ่ือการพัฒนาพนักงาน
และบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

1080202 
 

ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะพนักงาน 

10803 วางแผน และบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของพนักงาน 

1080301 
 

วางแผนความก้าวหน้าใน
อาชีพส าหรับพนักงาน
กลุ่มต่าง ๆ 

1080302 
 

จัดท าแผนและด าเนินการ
พัฒนาพนักงานตาม
แผนงานความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

10804 จัดท าแผนการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน 
และความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร 

1080401 
 

จัดท าแผนการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน 
ตามข้ันตอนและแนว
ปฏิบัติที่ก าหนด 

1080402 
 

ติดตามและสรุปผลการ
พัฒนาพนักงานตามแผน



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๓ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
บริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

10805 การประเมินเพ่ือ
คัดเลือกพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง  

1080501 
 

ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

1080502 
 

ประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) 
 

1080503 
 

วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 
 

10806 บริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

1080601 
 

ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

1080602 
 

ประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) 

1080603 
 

วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

10807 1080701 
 

ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๔ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
จัดท าแผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลัก 
(Succession Plan) 

การวางแผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลักใน
องค์การ 

1080702 
 

ประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานที่จะอยู่ในแผน
ทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

1080703 
 

วางแผน ด าเนินการ และ
ติดตามผลการพัฒนา
พนักงานที่อยู่ในแผน
ทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

109
  

พัฒนาองค์การ 10901 ก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์การ 

1090101 ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์และมี
ผลกระทบต่อองค์กา 

1090102 ก าหนดเป้าหมายและกล
ยุทธ์การพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องและสนับสนุน
กลยุทธ์องค์การ 

10902 ก าหนดเครื่องมือ
วินิจฉัยองค์การ และ
วินิจฉัยองค์การ 

1090201 ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการวินิจฉัย
องค์การให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนา
องค์การ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๕ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1090202 ออกแบบเนื้อหาและ
เครื่องมือในการวินิจฉัย
องค์การ 
 

1090203 ด าเนินการวินิจฉัย
องค์การ 

1090204 วิเคราะห์ผลการวินิจฉัย
องค์การ จัดท ารายงาน 
และรายงานผลการ
วินิจฉัยองค์การต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

10903 เก็บ รวบรวม และสรุป
ข้อมูลการวินิจฉัย
องค์การเบื้องต้น 

1090301 เก็บ และรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวินิจฉัย
องค์การ 

1090302 สรุปข้อมูลการวินิจฉัย
องค์การเบื้องต้น 

10904 รวบรวม และสรุป
เครื่องมือทางเลือกใน
การพัฒนาองค์การ 
(Intervention Tools) 

1090401 ศึกษาเครื่องมือทางเลือก
ใหม่ในการพัฒนาองค์การ 
 

1090402 ออกแบบแผนการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ
เบื้องต้น 

10905 ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือพัฒนา
องค์การ 
(Intervention Tools) 

1090501 ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือพัฒนาองค์การ
ที่สอดคล้องกับปัญหา 
และเป้าหมายในการ
พัฒนาองค์การ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๖ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

1090502 น าเสนอเครื่องมือพัฒนา
องค์การต่อผู้บริหาร 

10906 สื่อสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1090601 เตรียมงานการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
และก าหนดทิศทาง
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาองค์การ 
 

1090602 ให้ค าแนะน าปรึกษา
ผู้บริหารในการพัฒนา
องค์การ 

10907 ด าเนินการพัฒนา
องค์การตามแผน 

1090701 ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ 

1090702 จัดการช่วงเวลาเปลี่ยน
ผ่าน เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

10908 ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการพัฒนา
องค์การ 

1090801 ออกแบบตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และ
เครื่องมือประเมิน
ผลส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ และแนวทางการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

1090702 จัดการช่วงเวลาเปลี่ยน
ผ่าน เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๗ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

201 จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

20101 มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

2010101 ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม 

2010102 ไม่แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ 

20102 มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และ
เป็นตัวอย่างทีดี 

2010201 เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม 

2010202 เป็นตัวอย่างทีดีในการไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ 

202 คิดวิเคราะห์และ
นวัตกรรม 

20201 คิดวิเคราะห์และ
ประมวลผล  

2020101 แสวงหาแหล่งข้อมูล และ
รวบรวมความรู้ ข้อมูล 
หรือข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

2020102 ประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
และสาเหตุ 

20202 คิดวิเคราะห์และ
นวัตกรรม 

2020201 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

2020202 คิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม 

203 ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

20301 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน  

2030101 
 

ใช้สารสนเทศ 
(Information) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2030102 
 

ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๒๘ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

20302 การวิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ในการปฏิบัติงาน 

2030201 
 

วิเคราะห์ และก าหนด
แนวทางการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2030202 
 

ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital) ในการ
ปฏิบัติงาน 

204 พัฒนาตนเอง 
และผู้อ่ืน 

20401 พัฒนาตนเอง อย่าง
สม ่าเสมอ  

2040101 
 

เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

2040102 
 

ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ปรับปรุงงาน 

20402 เรียนรู้พัฒนาตนเอง 
และพัฒนาผู้ร่วมงาน
อย่างสม ่าเสมอ 

2040201 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
 
 

2040202 
 

พัฒนาผู้ร่วมงาน และ
ติดตามผลการพัฒนา 
 

205 สื่อสาร และ
เลือกใช้สื่อ 

20501 สื่อสาร และรวมรวม
ข้อมูลในการสื่อสาร 

2050101 
 

สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

2050102 
 

เลือกใช้สื่อ และรวมรวม
ข้อมูลในการสื่อสาร 

20502 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์การ 

2050201 
 

วิเคราะห์ และวางแผน
การสื่อสาร 

2050202 
 

บริหารการสื่อสารและ
กลไกในการสื่อสาร 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

2050203 
 

สื่อสารได้อย่างสอดคล้อง
กับนโยบาย และถูกต้อง
ตามหลักการ 

2050204 
 

สร้างความน่่าเชื่อถือ 

206 ให้ความร่วมมือ 
ท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น 

20601 ให้ความร่วมมือ 
ท างานเป็นทีม 

2060101 
 

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

2060102 
 

ท างานเป็นทีม 

20602 บริหารทีมงานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย 

2060201 
 

แสดงออกถึงภาวะผู้น า 

2060202 
 

ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
และสนับสนุนทีมงาน 

207 บริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

20700 บริหารการ
เปลี่ยนแปลงและเป็น
คู่คิดเชิงธุรกิจ 

2070001 บริหารการเปลี่ยนแปลง 

2070002 
 

สร้างความน่าเชื่อถือ และ
โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นชอบ
และปฏิบัติตาม 

2070003 
 

เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ และ
คู่คิดเชิงกลยุทธ์องค์การ 
(Business & Strategic 
Partnering) 

2070004 บริหารสถานการณ์วิกฤต 

208 บริหารความ
หลากหลาย 

20800 บริหารความ
หลากหลาย 

2080001 
 

ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของ
ความแตกต่างหลากหลาย 

2080002 
 

สร้างบรรยากาศของการ
หลอมรวมความแตกต่าง
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of 

Competency 

 สมรรถนะย่อย 
Element of 

Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
หลากหลายของบุคคลเข้า
ด้วยกัน 

2080003 
 

บริหารความขัดแย้งใน
องค์การ 

2080004 
 

บริหารความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10101 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 
รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เปลี ่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิขาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010101 
อธิบายแนวคิดและหลักการ
บริหารองค์การและทรัพยากร
บุคคล 

1.1 อธิบายแนวคิดหลักการ
บริหารจัดการองค์การ และ
ทรัพยากรบุคคล ความหมาย 
วัตถุประสงค์ ความต้องการของ
มนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์
กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน การจูงใจ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ
บริหารจัดการองค์การ และ
ทรัพยากรบุคคล ในการวางแผน 
และด าเนินงานบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1010102 
วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร 
นโยบาย และแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 

2.1 วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจที่
องค์การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการ
บริหารองค์กร รวมถึงสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจขององค์การ เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์ และแผนงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2.2 วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
อัตราก าลัง การสรรหาว่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ระบบสมรรถนะ
บุคลากร ฯลฯ รวมถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
ระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

เป้าหมายในการด าเนินงานชอง
องค์การ 

1010103 
ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร 

3.1 สามารถอธิบาย
สภาพแวดล้อม และปัจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  รวมถึงโอกาส 
และข้อจ ากัด เช่น คู่แข่ง คู่ค้าทาง
ธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
เป็นต้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เป้าหมาย และกลุยุทธ์องค์การ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ และนโยบายการ

บริหารองค์การ 
2) ความรู ้ เก ี ่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารจ ัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ความหมาย 

วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน การจูงใจ 
3) ความรู้เกี่ยวกับระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
4) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน และกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
5) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการ

ด าเนินธุรกิจขององค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงโอกาส และข้อจ ากัด เช่น คู่แข่ง คู่
ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล 
2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
3) ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
4) ทักษะในการตัดสินใจ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการ 

ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน 
2) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ในการวางแผนและด าเนินการบริหาร 
3) อธิบายลักษณะธุรกิจที่องค์การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
4) อธิบายการประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ 
2) ตัวอย่างโครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ 
3) ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1. กลยุทธ์องค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้องค์การ

บรรลุเป้าหมาย 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับกล

ยุทธ์การด าเนินงานขององค์การ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
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เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กับ

องค์การ และมีส่วนส าคัญในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย และสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) 

3. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการด าเนินงานต่าง 

ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งปัจจุบัน 

และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป อันคาดคะเนได้ว่าจะกระทบต่อองค์การในอนาคต 

5. ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เป็น

ต้น 

6. วิสัยทัศน์ หมายถึง ต าแหน่ง หรือภาพขององค์กรที่ต้องการให้เป็น ในกรอบระยะเวลาหนี่งในอนาคต 

7. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) หมายถึง การประเมินศักยภาพ

องค์กร ในการตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด

ขององค์กร 

8. Balance Scorecards คือ การบริหารงานองค์การ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้าน หลากหลายมิติ สมดุล 

และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน 

9. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการด าเนินงานต่าง 

ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10102 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010201 
ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1 เข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะ
ใช้ ก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  สรรหาและ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1.2 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
เป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1010202 
วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  วาง
แผนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย   วิเคราะห์และประเมิน
ทรัพยากรที่ต้องใช้  จัดท า
งบประมาณการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงก าหนดเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารหน่วยงาน  ที่ร่วมวางแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  แสดงความสามารถในการ
น าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหาร  การระดมความคิด การ
หาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากลยุทธ์ในระดับองค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 
4) ความรู้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา 

สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม วางแผนการด าเนินงาน

ให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ จัดท างบประมาณการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงก าหนดเวลา 

6) ความรู้เกี่ยวกับการมีบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมวางแผน และการด าเนินงานกับผู้บริหาร 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) มีทักษะในการก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) มีทักษะในการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
3) ทักษะในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) อธิบายการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล 
3) อธิบายการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับสภาพความเป็นจริง 
4) อธิบายแผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ 
5) อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ 
2) ตัวอย่างกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เคยท า 
3) ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ที่มี 
4) แผนและแนวทางการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ 
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14.3   ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่าน

การประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การตรวจสอบกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Audit) การส ารวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 

(Employee Satisfaction/Engagement Survey) การจัดท าแบบส ารวจต่าง ๆ (Questionnaire) 

การจัดท า Benchmarking , Work Process Analysis รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร การท า Focus Group หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

2. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์

ความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนงานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ เพื่อสร้างความสามารถขององค์การ ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจว่าองค์การ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในจ านวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม 

เพ่ือให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนา หมายถึง สามารถแยกแยะความแตกต่างและระยะห่างระหว่างเป้าหมายที่องค์การ

คาดหวัง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน แยกแยะปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางที่ต้อง

ปรับปรุงพัฒนา 

4. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือแผนงานที่บูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์

ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยที่แยกออกจากส่วน

อ่ืน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10103 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง สมรรถนะบุคลากร และวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้
เชื ่อมโยงระบบ และกลไกการท างานให้สอดคล้องกัน รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
สามารถเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010301 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  
โครงสร้างหน่วยงาน สมรรถนะ
บุคลากร   และวัฒนธรรมองค์การ 

1.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1.2 ก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาทภาระหน้าที่ และกลไกการ
บริหารฯที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะ
บุคลากรของหน่วยงาน และ
วัฒนธรรมองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1010302 
เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกัน รวมถึง
วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ท างานบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ป้องกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ทุกด้าน เครื่องมือ และกระบวนการและ

บูรณาการของระบบต่าง ๆ 
2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงานและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ บทบาทหน้าที่

เปลี่ยนแปลงไปในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะบุคลากรหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์การ และหน่วยงาน 

3) ความรู้ในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุกระบบ 
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4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะในวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายแนวทางการพัฒนาระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) อธิบายการโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่ และกลไกบริหารที่เกี่ยวข้อง 
3) อธิบายการเชื่อมโยงระบบ และกลไกการท างานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกัน 
4) อธิบายความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างผลงาน หรือระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เคยจัดท า 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงขององค์การ ที่เกิดจากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2. การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยง โดยการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และลด

ผลกระทบของความไม่แน่นอน ของโอกาสจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปล่าที ่อาจจะเกิดขึ ้นกับองค์การ ทั ้งนี ้เพื ่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10104 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการด าเนินงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการถ่ายทอด
เป้าหมายสู่หน่วยงาน และวานแผนการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010401 
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายสู่
หน่วยงาน 

1.1 สามารถก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน   แผนการ
ด าเนินงาน และกรอบระยะเวลา
ได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 สามารถก าหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ผลงาน  สู่หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามล าดับ
ชั้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1010402 
วางแผนการด าเนินงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 สื่อสารแผนการด าเนินงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecards) รวมถึงแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลา 
2) ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) 
3) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลา 
4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการก าหนดตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) 
2) ทักษะวางแผนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
3) ทักษะการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน แผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาได้ 
2) อธิบายการก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) อธิบายการจัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
4) อธิบายการสื่อสารแผนการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างผลงาน รายงานตัวชี้วัดผลงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) ตัวชี้วัดผลงาน หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) 

2) การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน หมายถึง การมอบหมายตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมายให้กับหน่วยงาน และผู้

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10105 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวางแผนการด าเนินงานและแผนการสื่อความ รวมถึงการจัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010501 
วางแผนการด าเนินงานและ
แผนการสื่อความ 

1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 จัดท าแผนการสื่อความเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1010502 
จัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ 

2.1 รวบรวมและจัดท าเอกสาร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สมบูรณ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

2.2 เตรียมและน าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติแผนด าเนินงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดท าแผนการด าเนินงานเปลี่ยนแปลง 

และแผนการสื่อความ รวมถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดท าเอกสาร รายงาน และเอกสารน าเสนอ (Presentation) 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการน าเสนอโครงการ 
2) ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการจัดท าแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แผนการสื่อความ 
2) อธิบายการจัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างผลงาน รายงานแผนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ 
2) พิจารณาความสามารถในการสื่อความ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการวางแผน และด าเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1. ความส าคัญของการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้องค์การและบุคลากร สามารถ

ปรับตัว และตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10106 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถในการก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานและก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010601 
ก าหนดแนวทางการติดตามผล
การด าเนินงาน 

1.1 ก ากับดูแลการด าเนินการตาม
แผนงานที่ก าหนด ติดตามผล 
แก้ปัญหาและตัดสินใจ และ
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. สัมภาษณ์ 
 

1010602 
ก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

2.1 ประเมินผลส าเร็จและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ ในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 รายงานผลการด าเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผล และให้
ความเห็นในการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไข 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1010603 
สรุป และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

3.1 ให้ความรู้และค าแนะน า
ปรึกษาแก่ผู้บริหารหน่วยงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แผนกลยุทธ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร แนวทางการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดท า

รายงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลส าเร็จและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการบริหารโครงการ และ/หรือ แผนงาน 
2) ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
3) ทักษะในการสื่อสาร เป็นคู่คิด 
4) ทักษะในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหารในการบริหารแผนกลยุทธ์ 
5) ทักษะในการประเมินผลส าเร็จและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
6) ทักษะในการสรุป วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และให้ความเห็นใน

การด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข 
 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการติดตามผล แก้ปัญหาและตัดสินใจต และผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 
2) อธิบายการประเมินผลส าเร็จและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานกลยุทธ์องค์การ 
2) ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือคัดเลือกพนักงานในแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
3) ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานตามแผนทดแทนต าแหน่งงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 แนวทางการติดตามผล หมายถึง เครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ในการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน On-line การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน รวมถึงการประชุม

เพ่ือน าเสนอการด าเนินงาน (Performance Review) รายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นปี 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10107 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น และปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1010701 
สามารถอธิบายแนวคิดหลักการ
บริหารจัดการองค์การ  และ
ทรัพยากรบุคคลในเบื้องต้น 

1.1 มีความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายแนวคิดหลักการ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
องค์การ  และทรัพยากรบุคคลใน
เบื้องต้นได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 สามารถอธิบายเครื่องมือ และ
แนวปฏิบัติบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
รวมถึงความเชื่อมโยงของงานด้าน
ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1010702 
ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตงาน 
และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 มีความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายบทบาทภาระหน้าที่ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ า
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.3 ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
ขั้นพ้ืนฐานได้ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล 
2) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล 
3) ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4) ความรู้เกี่ยวกับจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสาร และน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล 
2) อธิบายการหลักการบริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากรบุคคล 
3) บทบาทภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างใบก าหนดหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

14.3 ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๒ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10201   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
  อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถศึกษาข้อมูลอัตราก าลังภายในองค์กร และศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และ
อุปทานของตลาดแรงงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๓ 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020101 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลัง
ภายในองค์กร 

1) วิเคราะห์แผนภาพข้อมูล
บุคลากรในปัจจุบันขององค์กร 
อาทิ เพศ อายุ ประสบการณ์ 
ผลงาน ประวัติการพัฒนา และ
อ่ืนๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) พิจารณาระดับสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การ ณ ปัจจุบัน 

3) ศึกษา และสังเคราะห์ผลการ
บริหารงานบุคลากรด้านต่างๆ 
รวมถึงสถิติข้อมูลด้านบุคลากร 
อย่างเชื่อมโยง อาทิ อัตราการ
ลาออก แผนเส้นทางเติบโตสาย
อาชีพ จ านวน Talent ในองค์การ 
อัตราการท างานล่วงเวลา และ
อ่ืนๆ 

4) วิเคราะห์ปัญหาด้านอัตราก าลัง
ขององค์การ 

1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อม
แวดล้อมภายนอก อุปสงค์และ
อุปทานของตลาดแรงงาน 

1) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลดัชนีด้านแรงงาน ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังคู่แข่ง 

3) วิเคราะห์การค้า และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ 

4) ศึกษาข้อมูลกฎหมายแรงงาน
ในและต่างประเทศ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๔ 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับดัชนีด้านแรงงานต่างๆ 
2) ความรู้เกี่ยวกับแผนภาพประชากร (Demographic) 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และความเชื่อมโยงของงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับอัตราก าลัง 

 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายดัชนีด้านแรงงานต่างๆ 
2) จัดท าแผนภาพประชากร (Demographic) 
3) ระบุหรืออธิบายหลักการ และความเชื่อมโยงของงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับอัตราก าลัง 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แผนภาพประชากร (Demographic) อัตราก าลัง 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ศึกษาข้อมูลอัตราก าลังภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๕ 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๖ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10202   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเมื่อวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง และความต้องการขององค์การ  และก าหนดนโยบายและกลยุทธ์
อัตราก าลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๗ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020201 วิเคราะห์เป้าหมาย 
ทิศทาง และความต้องการของ
องค์การ 

1) วิเคราะห์แนวโน้ม และ
พยากรณ์ความต้องการอัตราก าลัง 
เปรียบเทียบเป้าหมาย และ
ทิศทางธุรกิจระยะต้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) หารือเกี่ยวกับความเห็นด้าน
อัตราก าลังกับผู้บริหารหน่วยงาน 

3) ศึกษาผลิตภาพ (Productivity) 
กับจ านวนอัตราก าลัง 

1020202 ก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์อัตราก าลัง 

1) วิเคราะห์ต้นทุนด้านแรงงาน 1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 2) ก าหนดรูปแบบการจ้างงาน

พนักงาน และสัดส่วนที่เหมาะสม
ของกลุ่มงาน และระดับพนักงาน 
3) ก าหนดนโยบาย เจตนารมณ์ 
และแนวปฏิบัติด้านอัตราก าลัง
ขององค์การ อาทิ คุณสมบัติข้ันต ่า
ของพนักงานขององค์การ แนว
ทางการให้ได้มาซึ่งบุคลากรใน
อัตราก าลังว่าง เช่น การพิจารณา
จากบุคลากรภายในเป็นล าดับแรก 
การสร้างบุคลากรโดยองค์การ 
หรือการซื้อตัว แนวทางการปรับ
ลดพนักงาน และอ่ืนๆ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๘ 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนภาพพยากรณ์ด้านอัตราก าลัง 
2) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบวิธีการปรับ เพ่ิม ลด อัตราก าลัง แบบยืดหยุ่น 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดแนวคิดนโยบาย วิธีการบริหาร และกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จากผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับอัตราก าลัง 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบาย รวมถึงเลือกใช้วิธีการจัดท าแผนภาพพยากรณ์ด้านอัตราก าลัง 
2) ก าหนดหรือเลือกใช้แนวทางการออกแบบวิธีการปรับ เพ่ิม ลด อัตราก าลัง แบบยืดหยุ่น 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ก าหนดนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติด้านอัตราก าลังขององค์การ 
 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง อย่างมีวิสัยทัศน์ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๖๙ 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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 ๑๗๐ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10203   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วิเคราะห์อัตราก าลัง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวิเคราะห์อัตราก าลัง และจัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ๑๗๑ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020301 วิเคราะห์อัตราก าลัง 1) ศึกษาตัวแบบวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) วิเคราะห์อัตราก าลังของ
องค์การ 

1020302 จัดท าโครงสร้าง
อัตราก าลัง 

1) จัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง 1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) จัดท ากรอบอัตราก าลัง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
2) ความรู้เกี่ยวกับหลัก Span of Control 
3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสังเกต และวิเคราะห์ 
2) ทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตราก าลัง 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
2) ก าหนดขนาด Span of Control ที่เหมาะสม 
3) เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
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 ๑๗๒ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์อัตราก าลัง 
2) ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
3) โครงสร้างอัตราก าลัง 
4) กรอบอัตราก าลัง 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วิเคราะห์อัตราก าลัง ที่สอดคล้องกับหลักการทางวิชาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล เหมาะสมกับบริบท
ของลักษณะของธุรกิจ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที ่เป ็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับ 
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 ๑๗๓ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10204   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผนอัตราก าลัง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวางแผนอัตราก าลัง  และงบประมาณ และบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 
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 ๑๗๔ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020401 วางแผนอัตราก าลัง  
และงบประมาณ 

1) จัดท าแผนและเป้าหมายด้าน
อัตราก าลัง จ านวนคน คุณสมบัติ
ที่ต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา 
แนวทางทดแทนอัตราก าลัง 
รวมถึงแนวทางปรับลดอัตราก าลัง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) วางแผนงบประมาณประจ าปี
ด้านอัตราก าลัง 

3) วางแผนเส้นทางการเติบโต 
การโยกย้าย และหมุนเวียนของ
พนักงานรายบุคคล ร่วมกับ
หัวหน้าหน่วยงาน 

1020402 บริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราก าลัง 

1) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
อัตราก าลัง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) จัดท าแผนและมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง   

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10203 วิเคราะห์อัตราก าลัง 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อัตราก าลัง 
2) ทักษะการหารือแผนเส้นทางการเติบโตของผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
3) ทักษะการวิเคราะห์ และจัดท าแผนความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) จัดท าแผนอัตราก าลัง 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แผนอัตราก าลัง 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วางแผนอัตราก าลัง ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรด้านอื่นๆ อย่างสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น อาทิ การแต่งตั้งโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การวางแผนเส้นทางการเติบโตพนักงาน การสรรหาคัดเลือก
พนักงาน และอ่ืนๆ ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน   
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10205   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถน าเสนอแผนอัตราก าลังและทางเลือก และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020501 น าเสนอแผน
อัตราก าลังและทางเลือก 

1) จัดท าแผนภาพ ทางเลือกต่างๆ 
ด้านอัตราก าลัง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจทางเลือกต่างๆ 

1020502 สื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติ และให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

1) จัดท าคู่มือการบริหาร
อัตราก าลัง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) สื่อสารนโยบาย และทางเลือก

ให้กับผู้บริหารเกิดความเข้าใจ 
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารอัตราก าลังแก่
หัวหน้างาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10206 รายงานผลด้านอัตราก าลัง 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือบริหารอัตราก าลัง 
 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อสาร สรุปภาพรวม และน าเสนอแผนอัตราก าลัง จุดแข็ง ข้อจ ากัด และทางเลือกแก่

ผู้บริหาร 
2) ทักษะการให้ค าปรึกษาแนวทางการบริหารอัตราก าลังแก่ผู้บริหารหน่วยงาน 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) เขียนคู่มือบริหารอัตราก าลัง 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แผนทางเลือกและวิเคราะห์ผลกระทบด้านอัตราก าลัง 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ ที่มีลักษณะยืดหยุ่น  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10206   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   รายงานผลด้านอัตราก าลัง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถติดตามสถานะอัตราก าลัง และจัดท ารายงานอัตราก าลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020601 ติดตามสถานะ
อัตราก าลัง 

1) ติดตาม และรวบรวมข้อมูล
สถานะอัตราก าลัง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) วิเคราะห์สถานการณ์

อัตราก าลังขององค์การ 

1020602 จัดท ารายงาน
อัตราก าลัง 

1) ปรับปรุงแผนภาพอัตราก าลัง 
ณ ปัจจุบัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) น าเสนอรายงานด้าน

อัตราก าลัง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดท ารายงานด้านอัตราก าลัง 
 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการตั้งข้อสังเกต และหาสาเหตุต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์อัตราก าลัง 
2) ทักษะการสรุปประเด็นภาพรวม และภาพย่อยที่ส าคัญ ด้านอัตราก าลัง 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) รายงานหรือวิเคราะห์แนวทางการจัดท ารายงานด้านอัตราก าลัง 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แผนภาพอัตราก าลัง 
2) รายงานผลอัตราก าลัง 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๘๑ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 รายงานผลด้านอัตราก าลังที่อาศัยหลักการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาพรวม 
และภาพย่อย ในหลากหลายมิติ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการ

ประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10207   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารแผนอัตราก าลัง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก ากับดูแล และผลักดันการด าเนินการตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1020701 ก ากับดูแล และผลักดัน
การด าเนินการตามแผน 

1) ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติ
ตามแผนอัตราก าลัง กระตุ้น ให้
ค าปรึกษา และผลักดันให้ผู้บริหาร
ผลักดันการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) พิจารณาความเหมาะสม และ
อนุมัติการขออัตราก าลัง 

1020702 ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 

1) เปรียบเทียบสถานะอัตราก าลัง
กับเป้าหมาย   

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทบทวน ปรับปรุงและพลิกแพลงแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะการวิเคราะห์การพิจารณาอนุมัติการขออัตราก าลัง เทียบกับแผนและเป้าหมายด้าน
อัตราก าลัง 

2) ทักษะการโน้มน้าว ผลักดันให้ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เดินตามเส้นทางการ
เติบโตตามแผนอัตราก าลัง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดหรือเลือกใช้แนวทางการทบทวน ปรับปรุงและพลิกแพลงแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ

เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แผนอัตราก าลัง 
2) เอกสารการอนุมัติอัตราก าลัง 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 บริหารแผนอัตราก าลังในลักษณะของการสนับสนุน เข้าไปรับฟังปัญหา และข้อจ ากัด มีส่วนร่วม ใน
ลักษณะเป็นพันธมิตร (Partner) ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน  ในการกระตุ้นให้ผู้บริหารหน่วยงานผลักดันให้เกิดการ
บริหารอัตราก าลังเป็นไปตามแผน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๘๕ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10301   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล     

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก เพื่อก าหนดนโยบายการสรรหาคัดเลือกบุคคล  และ
สามารถสร้างแรงดึงดูดความสนใจในงานสรรหาคัดเลือกของบริษัท (Corporate Branding)  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030101 ก าหนดนโยบายการ
สรรหาคัดเลือกบุคคล 

1) ก าหนดนโยบาย เจตนารมณ์ 
และแนวปฏิบัติงานสรรหา
คัดเลือกจากภายนอก เช่น การรับ
คนพิการ รับคนต่างชาติ การรับ
คนที่เคยต้องโทษ คนที่เคยผ่านคดี 
คนที่เป็นโรค และเพศ  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) ก าหนดนโยบายการจ้าง
พนักงานในองค์กร อาทิ การจ้าง
พนักงานเก่า การจ้างพนักงานที่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง
พนักงาน คู่สมรส บุตร 

1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอก 

1) ศึกษาดัชนี และสภาวะการจ้าง
งานตลาดแรงงานในและ
ต่างประเทศ รูปแบบการจ้างกลุ่ม
งานต่างๆ ในตลาดแรงงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) ติดตามเงื่อนไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 

1030103 สร้างแรงดึงดูดความ
สนใจในงานสรรหาคัดเลือกของ
บริษัท (Corporate Branding) 

1) ศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ 
และข้อมูลการแข่งขัน และแย่งตัว
จากคู่แข่ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) สร้างแบรนด์ในงานสรรหา
คัดเลือก 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การจ้างงานในตลาดแรงงานในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
2) ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสากล และจรรยาบรรณในการจ้างงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจ้างงาน 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์ในการสรรหาคัดเลือก 
5) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความต้องการของกลุ่มอายุ ช่วงวัย (Generation) ของ

ตลาดแรงงาน 
 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการเขียนนโยบายการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 
2) ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงานของคู่แข่งขัน 
3) ทักษะในการวิเคราะห์ความเปราะบางในการจ้างพนักงานที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง

พนักงาน 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายข้อมูลสถานการณ์การจ้างงานในตลาดแรงงานในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
2) เขียนหรือบรรยายแนวปฏิบัติสากล และจรรยาบรรณในการจ้างงาน 
3) ระบุหรืออธิบายถึงเงื่อนไข ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจ้างงาน 
4) ระบุหรืออธิบายวิธีการสร้างแบรนด์ในการสรรหาคัดเลือก 
5) ระบุหรืออธิบายลักษณะ คุณสมบัติ และความต้องการของกลุ่มอายุ ช่วงวัย (Generation) ของ

ตลาดแรงงาน 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) นโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกขององค์การ 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่

ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที ่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และ
สถานการณ์ อย่างยืดหยุ่น และครอบคลุมทั้งการสรรหาภายใน และภายนอกองค์กร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10302   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถจัดล าดับความส าคัญ และวางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร และ   

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาบุคลากร (Networking) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030201 วางแผนกลยุทธ์การ
สรรหา (Sourcing Strategy) 
บุคลากร 

1) วางแผนกลยุทธ์การสรรหา 
คัดเลือก อาทิ ช่วงระยะเวลาสรร
หา ประเภทของเครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับใช้ในงานสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) วางแผนต้นทุนงานสรรหา
คัดเลือก 

3) สร้างกติกา หลักเกณฑ์การ
พิจารณาสรรหาคัดเลือก 

4) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่ง (Job Specification) 

1030202 สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหา
บุคลากร (Networking) 

1) คัดเลือกเครือข่ายแหล่งรับ
สมัครงาน ที่เหมาะสมขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้

การสนับสนุนแหล่งสรรหา
เป้าหมาย อาทิ การให้สปอนเซอร์
แก่สถาบันการศึกษา 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งของผู้สมัครเป้าหมายขององค์กร 
2) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

 
13.1  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการสรรหาคัดเลือก 
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2) ทักษะในการบริหารงบประมาณการสรรหาคัดเลือกขององค์กรที่คุ้มค่า 
3) ทักษะการวิเคราะห์ และก าหนดคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม และ

วัฒนธรรมองค์การ 
4) ทักษะการวิเคราะห์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการสนับสนุนสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับแหล่งผู้สมัครเป้าหมาย 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) วิเคราะห์แหล่งของผู้สมัครเป้าหมายขององค์กร 
2) ก าหนดหรือเลือกใช้ช่องทางการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แผนงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การวางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเปรียบเสมือนเป็นแผนต้นแบบ (Master plan) ครอบคลุมใน
หลากหลายมิติ เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานการด าเนินงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10303   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร จัดหาและประเมินเครื่องมือในการคัดเลือก
บุคลากร และจัดท าระบบปฐมนิเทศน์พนักงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด (ไม่ปรากฎรายละเอียด : Not Applicable) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030301 ก าหนดกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

1) ก าหนดกระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) ก าหนดบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

1030302 จัดหาและประเมิน
เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 

1) จัดหา เครื่องมือสรรหา 
คัดเลือกบุคลากร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) สร้างเครื่องมือสรรหาคัดเลือก

บุคลากร 

3) จัดท าคู่มือพนักงาน 
1030303 จัดท าระบบ
ปฐมนิเทศน์พนักงาน 

1) ออกแบบโปรแกรม และเนื้อหา
ปฐมนิเทศ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) จัดท าหลักเกณฑ์การสร้างและ

ก าหนดพ่ีเลี้ยง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10305 คัดเลือกพนักงาน 

10308 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสรรหาคัดเลือก 
2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือสรรหาคัดเลือก 
3) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือการสรรหาคัดเลือก 
4) ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กระบวนการและข้ันตอนสากลในการสรรหาคัดเลือก 
5) ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ และการคัดเลือกลักษณะของเครื่องมือสรรหาคัดเลือกที่ดี 
6) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักเกณฑ์การสรุปผลการคัดเลือก 
7) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท าคู่มือพนักงาน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๙๕ 

8) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลทดสอบ และการสร้างเกณฑ์การคัดเลือก 
9) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหา และจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศน์ที่เหมาะสม 
10) ความรู้เกี่ยวกับระบบพ่ีเลี้ยง 

 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะการออกแบบเครื่องสรรหาคัดเลือก 
2) ทักษะการจัดท าคู่มือพนักงาน 
3) ทักษะการออกแบบกรปฐมนิเทศ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดและเลือกใช้ช่องทางการสรรหาคัดเลือก 
2) ก าหนดหรือเลือกใช้เครื่องมือสรรหาคัดเลือก 
3) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการสรรหาคัดเลือก 
4) เขียนแนวปฏิบัติ กระบวนการและข้ันตอนสากลในการสรรหาคัดเลือก 
5) ระบุหรืออธิบายเกณฑ์ และการคัดเลือกลักษณะของเครื่องมือสรรหาคัดเลือกท่ีดี 
6) ระบุหรืออธิบายแนวคิด และหลักเกณฑ์การสรุปผลการคัดเลือก 
7) ระบุหรืออธิบายวิธีการจัดท าคู่มือพนักงาน 
8) ระบุหรืออธิบายแนวทางการวิเคราะห์ผลทดสอบ และการสร้างเกณฑ์การคัดเลือก 
9) ระบุหรืออธิบายแนวทางการออกแบบเนื้อหา และจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศน์ที่เหมาะสม 
10) ระบุหรืออธิบายแนวทางการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ขั้นตอนการท างาน (Work Procedure) สรรหาคัดเลือกบุคลากร  
2) คู่มือพนักงาน 
3) ก าหนดการ และเนื้อหาการปฐมนิเทศ 
4) เครื่องมือทดสอบผู้สมัครงาน 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน  ที่สอดคล้องกับหลักการทางวิชาชีพ 
และเป็นมาตรฐานสากล อาทิ สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาบุคคล หลักการสร้างแบบทดสอบที่ถูกต้อง รวมถึงการ
ไม่ละเมิดสิทธิ หรือข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และอ่ืนๆ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10304   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ด าเนินการสรรหา   

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถจัดท าประกาศรับสมัครงาน และบริหารข้อมูลผู้สมัครงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๙๘ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030401 จัดท าประกาศรับสมัคร
งาน 

1) ตรวจสอบใบค าขออนุมัติการ
จ้างงาน เทียบกับแผนอัตราก าลัง 
และแผนการสรรหาบุคลากร
ประจ าปี 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) จัดท าข้อความประกาศรับ
สมัครงานภายในและภายนอก
องค์กร 

1030402 บริหารข้อมูลผู้สมัคร
งาน 

1) บริหารฐานข้อมูลผู้สมัครงาน  1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 2) ตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารการสมัครงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งประกาศรับสมัครงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ และรายการเอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการรับสมัครงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนข้อความประกาศรับสมัครงาน 

 13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการจัดการข้อมูลและความเป็นระเบียบของเอกสาร 
2) ทักษะการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพื้นฐาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดหรือเลือกใช้แหล่งประกาศรับสมัครงาน 
2) ระบุหรืออธิบายลักษณะ และรายการเอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการรับสมัครงาน 
3) เขียนข้อความประกาศรับสมัครงาน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๑๙๙ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ใบค าขออนุมัติการจ้าง 
2) ข้อความประกาศรับสมัครงาน 
3) ใบคุมตรวจสอบรายการเอกสารสมัครงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาทั้งด้วยการใช้เทคโนโลยี และการไม่ใช้
เทคโนโลยี ในการท างาน และในการจัดเก็บข้อมูล (filing) อย่างเป็นระบบ และด้วยการรักษาข้อมูลความลับ
ผู้สมัครงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๐๐ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10305   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   คัดเลือกพนักงาน  

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
สามารถทดสอบและคัดเลือกผู้สมัคร และเสนอจ้างผู้สมัครงาน 

 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๐๑ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030501 ทดสอบและคัดเลือก
ผู้สมัคร 

1) คัดกรองใบสมัครงาน 1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

2) จัด ประมวล และวิเคราะห์ผล
การทดสอบ   

3) ฝึกทักษะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
งานคัดเลือก    
4) สัมภาษณ์ 

5) ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง  
6) สรุปผลการคัดเลือก 

1030502 เสนอจ้าง 1) ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สมัครงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) เสนอจ้าง (employment 

Offer) 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทดสอบ 
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์ 
3) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความอคติ 
4) ความรู้เกี่ยวภาษากาย (Body Language) 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวิธีวิเคราะห์และอ่านคน 
6) ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๐๒ 

 13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการคัดกรองใบสมัครงาน 
2) ทักษะการสื่อสาร 
3) ทักษะการสัมภาษณ์งาน 
4) ทักษะการสัมภาษณ์บุคคลอ้างอิง (Reference Check) 
5) ทักษะการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจัดท าข้อเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สมัครงาน 

6) ทักษะการเจรจาต่อรองในการเสนอจ้าง (Job offer) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ใช้เครื่องมือทดสอบ 
2) สัมภาษณ์ผู้สมัครสอดคล้องกับหลักการ รูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์ 
3) ระบุหรืออธิบายแนวคิดเรื่องความอคติ 
4) ระบุหรืออธิบายแนวคิดเรื่องภาษากาย (Body Language) 
5) วิเคราะห์และอ่านคนได้ชัดเจน 
6) วิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครสอดคล้องกับกับวัฒนธรรมองค์กร 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ข้อค าถามตรวจสอบบุคคลอ้างอิง 
2) โครงสร้างค าถามสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมินผลสัมภาษณ์ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 คัดเลือกพนักงานโดยอาศัยกระบวนการ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน และเกณฑ์ ที่ก าหนดโดย
หลีกเลี่ยงโอกาสการประเมินหรือการตีความที่ท าให้เกิดอคติต่อตัวผู้สมัคร อาทิ  อคติจากการส าเร็จการศึกษา
เดียวกันกับผู้คัดเลือก อคติจากความชอบในสิ่งเดียวกัน อคติจากการนับถือศาสนา หรือเชื้อชาติ และอ่ืนๆ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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 ๒๐๓ 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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 ๒๐๔ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10306   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ด าเนินการจ้างงานบุคลากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถตกลงจ้าง จัดท าฐานข้อมูลพนักงาน และติดตามผลทดลองงานพนักงานใหม่ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030601 ตกลงจ้าง และจัดท า
ฐานข้อมูลพนักงาน 

1) ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย 1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 2) จัดท าสัญญาจ้าง และเอกสาร

ประกอบการว่าจ้าง 

3) ตรวจสอบสุขภาพ 

4) ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
5) บันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน 

1030602 ติดตามผลทดลองงาน 1) ติดตาม และสรุปผลทดลองงาน 1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 2) บรรจุพนักงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบสุขภาพท่ีจ าเป็นก่อนเริ่มงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ และประเภทของสัญญาจ้าง 
3) ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน 
4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าประกาศแต่งตั้งโอนย้าย 
5) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
6) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประเมินผลทดลองงาน 
7) ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเลิกจ้างโดยไม่ผ่านทดลองงาน 
8) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าใบอนุญาตท างาน (Work permit) และการจ้างแรงงานต่างด้าว 

 13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการจัดท าทะเบียนประวัติพนักงาน 
2) ทักษะการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายรายการตรวจสอบสุขภาพท่ีจ าเป็นก่อนเริ่มงาน 
2) ระบุหรืออธิบายรูปแบบ และประเภทของสัญญาจ้าง 
3) ระบุหรืออธิบายเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน 
4) เขียนและจัดท าประกาศแต่งตั้งโอนย้าย 
5) ระบุหรืออธิบายขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
6) ระบุหรืออธิบายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประเมินผลทดลองงาน 
7) ระบุหรืออธิบายลักษณะการเลิกจ้างโดยไม่ผ่านทดลองงาน 
8) ระบุหรืออธิบายขั้นตอนการจัดท าใบอนุญาตท างาน (Work permit) และการจ้างแรงงานต่างด้าว 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ประกาศแต่งตั้งโอนย้าย 
2) สัญญาจ้าง 
3) เอกสารติดตามผลทดลองงาน 
4) ใบประเมินผลทดลองงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะ
ประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จนถึงการ
บรรจุพนักงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10307   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถตรวจสอบประวัติ เงื่อนไขของบริษัทผู้รับจ้างเหมาแรงงาน  และควบคุมการจ้างบริษัทรับเหมา
แรงงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 11/1 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030701 ตรวจสอบประวัติ และ
เงื่อนไขของบริษัทผู้รับจ้างเหมา
แรงงาน 

1) ศึกษา ตรวจสอบประวัติการ
ให้บริการ คัดเลือก และบริหารจัด
จ้างผู้รับเหมาแรงงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 
 2) ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

พนักงานของผู้รับเหมาแรงงาน 
และบริหารสัญญาจ้างผู้รับเหมา
แรงงาน 

1030702 ควบคุมการจ้างบริษัท
ผู้รับเหมาแรงงาน 

1) ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานผู้รับเหมาแรงงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) ติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้ที่เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจ้างเหมาแรงงาน 

 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะในการตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจ้างเหมาแรงงาน 

14.2   หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) สัญญาจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 
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14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั ้งนี ้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน ครอบคลุมการจ้างงานต าแหน่งงานทุกประเภทในองค์กร และเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดของกฎหมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถท่ีผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10308   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
พัฒนางานสรรหาบุคลากร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1030801 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสรรหาคัดเลือก
บุคลากร 

1) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

กับเป้าหมายแผนงานสรรหา
คัดเลือก 

1030802 วิเคราะห์สาเหตุการ
ลาออกของพนักงาน 

1) สัมภาษณ์สาเหตุการลาออก
ของพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 2) จัดท ารายงานสาเหตุการ

ลาออกของพนักงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

 13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
2) ความรู้เกี่ยวกับการลาออกประเภทต่างๆ และวิธีการค านวณอัตราการลาออกประเภทต่างๆ 
3) ความรู้เกี่ยวกับแนวการตั้งค าถามสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก 

 13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสรุป แปลผล และเชื่อมโยงข้อมูลสถิติ 
2) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานประเด็นที่น่าสนใจ 
3) ทักษะการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก 
4) ทักษะในการเขียนรายงานพนักงานที่ลาออก 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายประสิทธิภาพของงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
2) ค านวณอัตราการลาออกประเภทต่างๆ 
3) ก าหนดหรือตั้งค าถามสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานผลงานสรรหาคัดเลือก 
2) หัวข้อค าถามสัมภาษณ์พนักงานลาออก 
3) รายงานผลการสัมภาษณ์พนักงานลาออก 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา เพื่อตรวจสอบระดับความส าเร็จในงานสรรหา
และคัดเลือกขององค์กรทั้งการสรรหาภายในและภายนอกองค์กร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10401  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนของบริษัท และคู่แข่ง   

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของตลาด  และวิเคราะห์
ข้อมูลด้านค่าตอบแทนขององค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040101 
วิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของ
ตลาด 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของตลาดและคู่แข่ง 
2) วิเคราะห์ดัชนีทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ค่าตอบแทน อาทิ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI)  

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040102 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าตอบแทน
ขององค์การ 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
บริหารค่าตอบแทนในปัจจุบันของ
องค์การ อาทิ สัดส่วนการจ่าย
เงินเดือน เงินได้อ่ืน และสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายด้าน
ค่าตอบแทนพนักงานต่อรายได้
ขององค์การ 
2) ก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้
ก าหนดนโยบายด้านค่าตอบแทน
ขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการส ารวจค่าตอบแทน 
2) ความรู้เกี่ยวกับดัชนีทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารค่าตอบแทน 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลค่าตอบแทน 
2)  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงวิธีการอ่านผลการส ารวจค่าตอบแทน และการน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อ 
2) อธิบายได้ถึงความหมายและความส าคัญของดัชนีทางเศรษฐกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร

ค่าตอบแทน 
3) อธิบายได้ถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลค่าตอบแทนขององค์การ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การเปรียบเทียบกับตลาดหรือคู่แข่ง 
2) รายงานการวิเคราะห์ค่าตอบแทนปัจจุบันขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

 15. ขอบเขต (Range Statement) 

 สัดส่วนการจ่ายเงินเดือน เงินได้อ่ืน และสวัสดิการประเภทต่าง ๆ หมายถึง ค่าตอบแทนรวมที่พนักงานได้
หนึ่งก้อน มีสัดส่วนเงินเดือนร้อยละเท่าใด เงินได้อื่นร้อยละเท่าใด และสวัสดิการร้อยละเท่าใด ใช้วิเคราะห์เพ่ือ
ออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้เหมาะสมกับงานและจูงใจ เช่น กลุ่มพนักงานขาย อาจมีสัดส่วน
เงินเดือนไม่มาก แต่มีเงินได้อ่ืนในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นสูง เพ่ือจูงใจให้สร้างผลงาน เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10402  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง ความต้องการของ
องค์การ และปัญหาปัจจุบัน ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน และจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทนรวม 
(Total Remuneration Mix) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040201 
วิเคราะห์เป้าหมาย ทิศทาง ความ
ต้องการขององค์การ และปัญหา
ปัจจุบัน 
 

1) ศึกษาวิเคราะห์เป้าหมาย                 
กลยุทธ์องค์การ และนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2) วิเคราะห์ปัญหาค่าตอบแทน
ขององค์การ และความต้องการ
ของพนักงานในด้านค่าตอบแทน 

1. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040202 
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์
ค่าตอบแทน 
 

1) ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 
และระดับการแข่งขันในการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์การ 
2) จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ค่าตอบแทนขององค์การ 

1. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040203 
จัดท าโครงสร้างค่าตอบแทนรวม 
(Total Remuneration Mix) 

1) ก าหนดประเภทและสัดส่วน
ค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินได้อ่ืน 
ค่าตอบแทนความยากล าบาก และ
สวัสดิการ) ที่สอดคล้องนโยบาย
ค่าตอบแทนขององค์การ 
2) ก าหนดกรอบงบประมาณด้าน
ค่าตอบแทนขององค์การ 

1. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

  ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารค่าตอบแทน 
3) ความรู้เกี่ยวกับประเภทของค่าตอบแทน 
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13.1  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน 
2) ทักษะในการจัดท าแผนกลยุทธ์ค่าตอบแทน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2) อธิบายได้ถึงแนวคิดหลักการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและระดับการแข่งขันในการจ่าย

ค่าตอบแทน 
3) อธิบายได้ถึงประเภทของเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) รายงานการวิเคราะห์ปัญหาค่าตอบแทนขององค์การ 
2) รายงานนโยบายค่าตอบแทนและการก าหนดระดับการแข่งขันในการจ่ายค่าตอบแทน 
3) แผนกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน 
4) รายงานสัดส่วนค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ขององค์การ 
5) รายงานกรอบงบประมาณในการบริหารค่าตอบแทน 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ระดับการแข่งขันในการจ่ายค่าตอบแทน หมายถึง การก าหนดระดับความเป็นผู้น าในการจ่ายค่าจ้างของ
องค์การ โดยผ่านการก าหนดระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูลค่าจ้างตลาดที่จะน ามาใช้ในการวางโครงสร้าง
เงินเดือน เช่น ต้องการเป็นผู้น าตลาดในการจ่ายค่าจ้าง เพื่อดึงดูดรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง อาจ
ก าหนดระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์การจ่ายค่าจ้างไว้ที่ 75th percentile 

 เงินได้อื่น หมายถึง ค่าจ้างเสริมที่พนักงานได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น โบนัส ค่าต าแหน่ง ค่า
วิชาชีพ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  

2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10403   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าโครงสร้างระดับงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิ เคราะห์งานและจัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน และ
ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040301 
วิเคราะห์งานและจัดท าใบก าหนด
หน้าที่งาน 
 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่งงาน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ 
และวิเคราะห์งาน 
2) จัดท า หรือทบทวนใบก าหนด
หน้าที่งาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040302 
ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน 
 

1) ประเมินค่างานตามปัจจัย
ประเมินค่างานที่องค์การก าหนด 
2) จัดระดับงานจากคะแนนผล
การประเมินค่างาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
3) ความรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินค่างาน 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดระดับงาน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์งาน 
2) ทักษะการประเมินค่างาน 
3) ทักษะการจัดระดับงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักการวิเคราะห์งาน 
2) อธิบายได้ถึงองค์ประกอบและวิธีการเขียนใบก าหนดหน้าที่งาน 
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3) อธิบายได้ถึงระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินค่างานและจัดระดับงาน 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ใบก าหนดหน้าที่งาน 
2) ผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 แต่ละองค์การอาจใช้ระบบประเมินค่างานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยในการพิจารณาค่างานที่แตกต่างกัน และ
อาจมีวิธีการประเมินหรือให้คะแนนแตกต่างกันได้ แต่จ าเป็นต้องมีหลักการและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการประเมิน
ค่างาน 

 วิเคราะห์งาน หมายถึง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน และคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานนั้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการข องหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10404  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับส ารวจค่าจ้าง สวัสดิการ และ
วิเคราะห์ผลการส ารวจค่าจ้าง รวมถึงจัดท าโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040401 
ส ารวจค่าจ้าง สวัสดิการ และ
วิเคราะห์ผลการส ารวจค่าจ้าง 
 

1) เข้าร่วมการส ารวจค่าจ้างและ
สวัสดิการ 
2) วิเคราะห์ผลการส ารวจฯ และ
การน าผลส ารวจฯ มาใช้ในการ
บริหารค่าตอบแทนขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040402 
จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และ
อัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 
 
 

1) จัดท าหรือทบทวนโครงสร้าง
เงินเดือน   
2) จัดท าอัตราแรกจ้างพนักงาน
ใหม่ตามวุฒิการศึกษา 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานและจัดระดับงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการส ารวจค่าตอบแทน 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าหนดอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลการส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ 
2) ทักษะการจัดท าโครงสร้างเงินเดือน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงกระบวนการส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ 
2) อธิบายได้ถึงวิธีการประเมินค่างานและจัดระดับงาน 
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3) อธิบายได้ถึงวิธีการวิเคราะห์และแปลผลการส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ 
4) อธิบายได้ถึงวิธีการจัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
5) อธิบายได้ถึงวิธีการก าหนดอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ผลการส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการขององค์การ 
2) รายงานการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลผลการส ารวจฯ  
3) โครงสร้างเงินเดือน 
4) อัตราแรกจ้างพนักงานใหม ่

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วิธีการจัดท าโครงสร้างเงินเดือนมีหลายแบบ เช่น แบบขั้นเงินเดือน แบบกระบอกเงินเดือน แบบบรอด
แบนด์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10405   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบระบบบริหารระดบังาน ระบบบริหารเงินเดือน และเงินได้อื่น   

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดท าหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งและระดับงาน 
ออกแบบระบบบริหารเงินเดือน และวิธีการขึ้นเงินเดือนกรณีต่าง ๆ ออกแบบระบบเงินได้อื่น ค่าตอบแทนความ
ยากล าบาก และสวัสดิการ (Non-base remuneration) และจัดท าคู ่มือการบริหารเง ินเดือน เงินได้ อ่ืน 
ค่าตอบแทนความยากล าบาก และสวัสดิการ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040501 
จัดท าหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งและระดับงาน 
 

1) จัดท าหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งและระดับงาน 
2) ท าเรื่องขออนุมัติการเลื่อน
ต าแหน่งและระดับงานตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040502 
ออกแบบระบบบริหารเงินเดือน 
และวิธีการข้ึนเงินเดือนกรณีต่าง ๆ 
 

1) จัดท าระบบบริหารเงินเดือน
และวิธีการข้ึนเงินเดือน   
2) จัดท าแนวทางการบริหาร
ค่าตอบแทนส าหรับกลุ่มพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040503 
ออกแบบระบบเงินได้อ่ืน 
ค่าตอบแทนความยากล าบาก 
และสวัสดิการ (Non-base 
remuneration) 

1) จัดท าหรือทบทวนระบบ
ค่าตอบแทนจูงใจ และการให้
รางวัลพนักงาน 
2) จัดท าหรือทบทวนเงินได้อ่ืน 
และค่าตอบแทนความยากล าบาก
ในการปฏิบัติงาน 
3) จัดท าหรือทบทวนประเภท 
เงื่อนไข และอัตราสวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040504 
จัดท าคู่มือการบริหารเงินเดือน 
เงินได้อ่ืน ค่าตอบแทนความ
ยากล าบาก และสวัสดิการ 

1) จัดท าหรือทบทวนคู่มือการ
บริหารเงินเดือน เงินได้อ่ืน 
ค่าตอบแทนความยากล าบาก และ
สวัสดิการให้ทันสมัย เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับผู้บริหารในการ
บริหารค่าตอบแทนในองค์การ
หรือหน่วยงาน 
2) ก าหนดแนวทางและขอบเขต
การสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
เงินเดือน เงินได้อ่ืน ค่าตอบแทน

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

ความยากล าบาก และสวัสดิการ 
กับกลุ่มพนักงานระดับต่างๆ ที่
เหมาะสม 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 หน่วยสมรรถนะ 10403 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 

 หน่วนสมรรถนะ 10404 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

  13.1 ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนต าแหน่งและระดับงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารเงินเดือนและวิธีการข้ึนเงินเดือน 
3) ความรู้เกี่ยวกับประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อความ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนต าแหน่งและระดับงาน 
2) อธิบายได้ถึงระบบบริหารเงินเดือนและวิธีการข้ึนเงินเดือน 
3) อธิบายได้ถึงประเภทและหลักเกณฑ์การให้เงินเดือน เงินได้อ่ืน และสวัสดิการ 
4) อธิบายได้ถึงหลักการบริหารค่าตอบแทนกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนต าแหน่งและระดับงาน 
2) ระบบบริหารเงินเดือนและวิธีการข้ึนเงินเดือน 
3) แนวทางการบริหารค่าตอบแทนส าหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
4) ระบบค่าตอบแทนจูงใจและการให้รางวัลพนักงาน 
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5) รายการเงินได้อ่ืน และค่าตอบแทนความยากล าบากขององค์การ และหลักเกณฑ์การให้ 
6) รายการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ และหลักเกณฑ์การให้ 
7) คู่มือบริหารเงินเดือน 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ระบบบริหารเงินเดือน หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินเดือนของ
พนักงาน เช่น โครงสร้างเงินเดือน หลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่ไม่อยู่ในกระบอกเงินเดือน หลักเกณฑ์ในการ
ขึ้นเงินเดือนกรณีต่าง ๆ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10406  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารและประเมินผลการด าเนินงานด้านค่าตอบแทน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบัติที่ก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานด้านค่าตอบแทน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040601 
บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย 
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 

1) จัดท าแผนงาน และ
งบประมาณเงินเดือนค่าจ้างและ
สวัสดิการต่าง ๆ ประจ าเดือน การ
ขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินได้อ่ืน และสวัสดิการ 
2) วางแผนการเงินในการบริหาร
ค่าตอบแทนระยะยาวขององค์กร 
เช่น การประมาณการค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าส าหรับเงินเกษียณอายุ 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมถึง
กรณีเลิกจ้างพนักงาน เป็นต้น 
3) วางแผนการบริหารสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น 
บริหารเอง บริหารผ่านบริษัท
ประกันชีวิต แนวทางการเลือก 
และบริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เป็นต้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040602 
ประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ค่าตอบแทน 
 

1) ประเมินค่าใช้จ่ายด้าน
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีวางไว้ 
2) สรุปความเห็น ให้ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะการใช้
งบประมาณท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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 ๒๓๔ 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

  ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 
2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการค านวณตามหลักสถิติเบื้องต้นและการจัดท ารายงาน 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงประเภทค่าใช้จ่ายด้านพนักงานขององค์การ 
2) อธิบายได้ถึงประเภทของสวัสดิการและแนวทางในการบริหารสวัสดิการ 
3) อธิบายได้ถึงกฎหมาย กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการค านวณภาษีเง ินได้ 

ประกันสังคม ฯลฯ การหักค่าจ้าง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างค่าตอบแทน 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แผนงานและงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ประจ าเดือน 
2) แผนการประมาณการค่าใช ้จ ่ายระยะยาวด้านบุคลากร เช ่น ประมาณการเงิน

เกษียณอายุ ประมาณการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
3) รายการสวัสดิการและวิธีการบริหารค่าใช้จ่าย 
4) รายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทียบกับงบประมาณ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

การวางแผนการเงินในการบริหารค่าตอบแทนระยะยาวขององค์กร ควรค านึงถึงระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การประมาณการกรณีจ่ายค่าชดเชยพนักงาน การประมาณการ
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

  ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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 ๒๓๖ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10407   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จ่ายค่าตอบแทน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนประจ างวด  และจ่ายเงินได้อื่นและ
สวัสดิการ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040701 
จ่ายค่าตอบแทนประจ างวด 
 

1) ตรวจสอบและค านวณวันเวลา
การปฏิบัติงาน 
2) ค านวณและจ่ายค่าตอบแทน
ประจ าเดือน/งวด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 

1040702 
จ่ายเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
 

1) ตรวจสอบสิทธิ และหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
2) เบิกจ่ายเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณวันเวลาปฏิบัติงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบันทึกวันเวลาท างาน ด้านค่าตอบแทน และ/หรือทักษะ

การใช้งาน Microsoft Excel ในการค านวณวันเวลาท างานและค่าตอบแทน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงวิธีการคิดค านวณวันเวลาปฏิบัติงาน 
2) อธิบายได้ถึงประเภทค่าตอบแทน เงื ่อนไข อัตรา และแนวทางการค านวณจ่าย

ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 
2) รายงานการจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน 
3) รายงานการเบิกจ่ายเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
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14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วิธีการค านวณวันเวลาการปฏิบัติงานและการค านวณจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน อาจใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปหรือใช้การค านวณใน Microsoft Excel แต่ผู้ท าต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายการค่าตอบแทนประเภท
ต่าง ๆ และเงื่อนไขการใหอ้ย่างแม่นย า 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10408  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และจัดท ารายงานด้านค่าตอบแทน   

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทน และ
วิเคราะห์แนวโน้มและปัญหาการจ่ายค่าตอบแทน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040801 
รวบรวมข้อมูลสถิติการจ่าย
ค่าตอบแทน 
 

1) รวบรวมข้อมูลสถิติการจ่าย
ค่าตอบแทน ประจ าเดือน ประจ า
ไตรมาส และประจ าปี 
2) จัดท ารายงานการบริหาร
ค่าตอบแทน น าส่งผู้บริหาร 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040802 
วิเคราะห์แนวโน้มและปัญหาการ
จ่ายค่าตอบแทน 
 

1) วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
แนวโน้มต้นทุนค่าตอบแทนของ
องค์การ เช่น ค่าล่วงเวลา 
แนวโน้มอัตราการขึ้นเงินเดือนของ
องค์การ และตลาดแรงงาน 
2) รวบรวมและวิเคราะห์ความ
คิดเห็น ประเด็นปัญหา อัตราการ
ลาออก และข้อเรียกร้องของ
พนักงานที่เก่ียวข้องกับ
ค่าตอบแทน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานสถิติทางด้านค่าตอบแทน 
2) รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและแนวโน้มต้นทุนค่าตอบแทนขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 จัดท ารายงานสถิติการจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์เพื่อก าหนด
นโยบายการจ่ายค่าจ้างหรือเพื่อปรับปรุงรายการค่าตอบแทน เช่น จัดท าสถิติในรูปแบบร้อยละ จัดท าสถิติ
เปรียบเทียบระหว่างเดือนหรือระหว่างปี เป็นต้น รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้ านค่าตอบแทนในอนาคต
และปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เช่น แนวโน้มค่าล่วงเวลาที่สูงขึ้น ตัวเลขการเบิกจ่ายสวัสดิการที่ผิดปกติ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10409   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สื่อสารระบบค่าตอบแทน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้ความรู้และค าปรึกษาในการบริหารค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหาร และสื่อสารแนวคิดหลักการ นโยบาย และระบบค่าตอบแทน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1040901 
ให้ความรู้และค าปรึกษาในการ
บริหารค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
รายงานการบริหารค่าตอบแทน
สนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 
2) ให้ความรู้และค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้บริหารหน่วยงานในการ
บริหารค่าตอบแทนและการ
พิจารณาให้คุณให้โทษพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1040902 
สื่อสารแนวคิดหลักการ นโยบาย 
และระบบค่าตอบแทน  
 

1) วางแผน และเรียบเรียงเนื้อหา
การสื่อสารระบบบริหาร
ค่าตอบแทน 
2) การก าหนดช่องทางการสื่อสาร
ระบบบริหารค่าตอบแทน 
3) สื่อสารแนวคิดหลักการ 
นโยบาย และระบบค่าตอบแทนให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลค่าตอบแทนเพ่ือการตัดสินใจ 
2) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารค่าตอบแทน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลค่าตอบแทน 
2) ทักษะการสื่อสาร 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงแนวทางการจัดท าข้อมูลค่าตอบแทนเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
2) อธิบายได้ถึงหลักการบริหารค่าตอบแทนที่ดี 
3) อธิบายได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารค่าตอบแทนและการพิจารณาให้คุณให้โทษ

พนักงาน 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) รายงานการบริหารค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร 
2) เอกสารน าเสนอ/สื่อเก่ียวกับแนวคิดหลักการ นโยบาย และระบบค่าตอบแทน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการบริหารค่าตอบแทนสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ค่าตอบแทนตามระดับงาน การวิเคราะห์
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบตามสายอาชีพ การวิเคราะห์ค่าตอบแทนเทียบกับผลการประเมินประจ าปี เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10501 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงานภายนอก รวบรวมข้อมูลการด าเนินธุรกิจขององค์การและ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050101 
ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แรงงาน
ภายนอก ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ
ขององค์การ 

1.1 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมภายนอก 
สถานการณ์แรงงาน และทิศ
ทางการด าเนินงานพนักงาน
สัมพันธ์ของตลาด 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1.2 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานด้านการพนักงาน
สัมพันธ์ในองค์การ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1050102 
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 
แนวปฏิบัติ และแนวทางการ
บริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ 

2.1 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

2.2 สื่อสาร ประเมิน และ
ปรับเปลี่ยนแผนงานด้านการ
พนักงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์การ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ และการประเมินสถานการณ์ 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางทางการพนักงานสัมพันธ์ 
2) ทักษะในการสื่อการภายในองค์การ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายทิศทางการด าเนินงานพนักงานสัมพันธ์ของตลาด 
2) อธิบายนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการพนักงานสัมพันธ์ในองค์การ 
3) อธิบายแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ 
2) ตัวอย่างนโยบาย และแผนงานด้านพนักงานสัมพันธ์ 

14.3 ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน

ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สถานการณ์แรงงาน และทิศทางการด าเนินงานพนักงานสัมพันธ์ 
หมายถึง การศึกษาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์แรงงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขององค์การ 

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ควรมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ 

ครอบคลุมนโยบาย และแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10502 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์ บริหารและจัดการความ
ขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การและให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
สัมพันธ์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050201 
วางแผนและด าเนินการจัด
กิจกรรมสร้างเสริม รักษา
ความสัมพันธ์ 

1.1 ก าหนดเป้าหมาย และ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอผู้บริหาร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1050202 
บริหารและจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างพนักงานและองค์การ 

2.1 รวบรวมข้อมูลความขัดแย้งที่
เกิดข้ึน และวิเคราะห์สาเหตุ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 วางแผน และด าเนินการแก้ไข 
รวมถึงประเมินผลการด าเนินการ
แก้ไขความขัดแย้ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1050203 
ให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพนักงานสัมพันธ์แก่
ผู้บังคับบัญชา 

3.1 รับฟัง ศึกษา  และวิเคราะห์
ข้อมูลของพนักงาน และ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ค าแนะน า 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

3.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
พนักงานและผู้บังคับบัญชา ใน
การด าเนินงานพนักงานสัมพันธ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ และการด าเนินงานกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) มีทักษะในการสื่อสาร เช่น การฟัง การถาม เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
2) ทักษะด้านการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการด าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
2) อธิบายการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
3) อธิบายการรวบรวมข้อมูลความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะห์สาเหตุ 
4) อธิบายการวางแผน และด าเนินการแก้ไข รวมถึงการประเมินผลการด าเนินการแก้ไขความ

ขัดแย้ง 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ตัวอย่างแผนด าเนินงานสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์การ 
2) ตัวอย่างแนวทางการให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การบริหารความขัดแย้ง หมายถึง การจัดการความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน 

และระหว่างพนักงานกับองค์การ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงอันดีระหว่างกันได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10503 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถติดตาม และศึกษาข้อมูลถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน จัดท าร่างและน าเสนอข้อบังคับการ
พนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาในการ
พนักงานสัมพันธ์ การดูแล และกวดขันวินัยพนักงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050301 
ติดตาม และศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน 

1.1 ติดตาม และรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
สถานการณ์แรงงาน และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดมาตรการ
ด าเนินการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1050302 
ร่างและน าเสนอข้อบังคับการ
พนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
กฎหมาย 

2.1 ร่าง ทบทวน และน าเสนอ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
และด าเนินการใช้บังคับตาม
ก าหนดเวลา 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1050303 
ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาใน
การพนักงานสัมพันธ์ การดูแล 
และกวดขันวินัยพนักงาน 

3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พนักงานสัมพันธ์ และระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานแก่
ผู้บังคับบัญชา 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

3.2 ให้ค าแนะน าในการพนักงาน
สัมพันธ์ และการด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้บังคับบัญชา 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ และความรู้กฎหมายแรงงาน 
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2) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 
3) ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และการบริหารระเบียบข้อบังคับให้

สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายขององค์การอยู่เสมอ 
4) ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายแรงงาน เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับฯ การ

สืบสวนสอบสวน และการด าเนินการทางวินัย 
13.2 ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะในการสื่อสาร และโน้มน้าว ความรู้กฎหมายแรงงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินผลานและสมรรถนะพนักงาน 
2) อธิบายการจัดกลุ่มพนักงานเพื่อการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม 
3) อธิบายการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะของพนักงาน 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างการร่างระเบียบข้อบังคับการพนักงาน 
2) ใบรับรองการฝึกอบรมกฎหมายแรงงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น กฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10504 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับ
บุคลากรในเบื้องต้น 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถร่างและน าเสนอข้อบังคับการพนักงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กฎหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050401 
ร่างและน าเสนอข้อบังคับการ
พนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
กฎหมาย 

1.1 ติดตาม และรวมรวมข้อมูล
สถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ
พนักงานสัมพันธ์ และกลไก
แรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ในองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.3 ร่าง จัดท าและน าเสนอ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน รวมถึงให้ค าแนะน า
เบื้องต้นในการปฏิบัติตามใน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1050402 
สร้างความสัมพันธ์ที่ด่ี และสื่อสาร
กับบุคลากรในเบื้องต้น 

2.1 สื่อสารข้อมูลพื้นฐาน และ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 สื่อสารข้อมูลพื้นฐานผ่าน
ช่องทางต่างๆ ขององค์การ และ
รวมรวมข้อมูลการสื่อสารต่างๆ 
เช่น ความคิดเห็นจากบุคลากร 
เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์ในเบื้องต้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อสาร 
2) ทักษะการเขียนประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน 
3) ทักษะการรวมรวมข้อมูล ข่าวสาร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
2) อธิบายวิธีการเขียนประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน 
3) อธิบายวิธีการศึกษา รวมรวบข้อมูลข่าวสาร 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับการพนักงาน 
2) ตัวอย่างประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่เก่ียวข้องการการแรงงานสัมพันธ์ เช่น พรบ. คุ้มครองแรงงาน 

พรบ.แรงงานสัมพันธ์  เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10505 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารจัดท าแผนบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ และด าเนินการรวมทั้งติดตามผลการบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050501 
จัดท าแผนบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ 

1.1 จัดท าแผนบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 สื่อสารกับผู้บริหาร และกลไก
การพนักงานสัมพันธ์อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1050502 
ด าเนินการ และติดตามผลการ
บริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ 

2.1 ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 ประเมิน และปรับเปลี่ยน
แผนงาน เพ่ือให้การบริหารกลไก
การพนักงานสัมพันธ์ เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.3 เป็นตัวแทนองค์การในการ
เจรจาต่อรองกับกลไกพนักงาน
สัมพันธ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกี่ยวกับการท างาน และ
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และการวางแผนบริหารกลไกพนักงานสัมพันธ์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารกลไกพนักงานสัมพันธ์ 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติในงานพนักงานสัมพันธ์ขององค์การ 
2) ทักษะในการเจรจาต่อรองกับกลไกแรงงานสัมพันธ์ เช่น สหภาพแรงงาน เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนบริหารกลไกพนักงานสัมพันธ์ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกพนักงานสัมพันธ์ 
2) ตัวอย่างแนวทางการบริหารกลไกพนักงานสัมพันธ์ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 กลไกการแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์ขององค์การทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ เช่น ผู้บังคับบัญชา สหภาพแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10506 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถจัดท าแผนการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงานและด าเนินการ และติดตามผลการสื่อสาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050601 
จัดท าแผนการสื่อสารระหว่าง
องค์การและพนักงาน 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง
องค์การกับพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 จัดท าแผนการสื่อสารภายใน
องค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1050602 
ด าเนินการ และติดตามผลการ
สื่อสาร 

2.1 ด าเนินการสื่อสารตาม
แผนงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารในองค์การ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสาร ผู้สื ่อ เนื้อหา ช่องทางและเครื่องมือ และผู้รับ และเป้าประสงค์ในการ

สื่อสาร 
2) ทักษะในการวางแผน และประเมินโครงการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการจัดท าการสื่อสารภายในองค์การ 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างแนวทางการสื่อสารในองค์การ 
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14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1. การสื่อสารในองค์การ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในข้อมูล ข่าวสารจ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงานของทุกคนในองค์การ 

2. การสื่อสารจะต้องมีการก าหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร ท าการสื่อสารและ

ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานสื่อสาร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้ เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๖๘ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10507 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวางแผนและด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ รวมทั ้งติดตาม และ
ประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1050701 
วางแผนและ ด าเนินการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม
องค์การ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยม และ
วัฒนธรรมขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 วางแผน ด าเนินการสร้าง 
เสริมค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1050702 
ติดตาม และประเมินผลการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม
องค์การ 

2.1 ติดตาม และประเมินผลการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม
องค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 รายงานผล และให้ค าแนะน า
แก่ผู้บริหารในการสร้างเสริม
วัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2) ทักษะในการสรุป วิเคราะห์ จัดท ารายงาน 
3) ทักษะในการสื่อสารและโน้มน้าว 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมายของค่านิยมองค์การ 
2) อธิบายแนวทางการน าค่านิยมองค์การไปใช้ 
3) อธิบายความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างแนวทาง และแผนการสร้างเสริมและรักษาค่านิยมขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1. การสื่อสารในองค์การ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในข้อมูล ข่าวสารจ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงานของทุกคนในองค์การ 

2. การสื่อสารจะต้องมีการก าหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร ท าการสื่อสารและ

ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานสื่อสาร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10601   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน และก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

  ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060101 
ระบุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ผลงาน 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการของ
องค์การและผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก
การบริหารผลงาน 
2) ระบุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารผลงานขององค์กร 

1. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060102 
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารผลงาน 
 

1) ระบุแนวคิด ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
ที่เหมาะสมกับองค์การ 
2) ก าหนดนโยบายการบริหาร
ผลงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของระบบบริหาร
ผลงานขององค์การ 
3) ก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความส าเร็จในการบริหารผลงาน
ภายใต้บริบทขององค์การ 

1. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

  ความต้องการด้านความรู้  

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

13.1  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการขององค์การ 
2) ทักษะการวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย 
3) ทักษะการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุได้ถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการบริหารผลงาน 
2) ระบุได้ถึงแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 
3) ระบุได้ถึงลักษณะของนโยบายการบริหารผลงานที่ดี 
4) ระบุได้ถึงวิธีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารผลงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดท าระบบบริหารผลงาน 
2) รายงานสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบระบบบริหารผลงานขององค์การ 
3) เอกสารน าเสนอ และ/หรือรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อก าหนดนโยบายการบริหารผลงานของ

องค์การ 
4) เอกสารน าเสนอ และ/หรือรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารผลงานขององค์การ 
5) ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารผลงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องน าระบบบริหารผลงานเข้ามาใช้ในองค์การ ก าหนดนโยบายด้าน
การบริหารผลงานอย่างชัดเจน เช่น มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมากกว่าการประเมินเพื่อให้คุณให้
โทษพนักงาน เป็นต้น รวมถึงมีการก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการน าระบบริหารผลงานไปใช้ เช่น 
การเริ่มทดลองใช้ส าหรับระดับผู้บริหารก่อนน าลงสู่ระดับพนักงาน เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10602   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบระบบบริหารผลงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดวิธีตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน
และออกแบบกระบวนการบริหารผลงาน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มในการบริหาร
ผลงาน และประเมินผลการใช้งานระบบบริหารผลงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060201 
ก าหนดวิธีตั้งเป้าหมายเพ่ือวัด
ความส าเร็จของงานและออกแบบ
กระบวนการบริหารผลงาน 
 

1) ก าหนดวิธีการตั้งเป้าหมายเพ่ือ
วัดความส าเร็จของงาน เช่น 
ตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดเชิง
พฤติกรรม Objectives and Key 
Results (OKR) เป็นต้น 
2) ออกแบบกระบวนการบริหาร
ผลงานให้ครบวงจร ตั้งแต่การ
วางแผนผลงานจนถึงการประเมิน
และหารือผล รวมถึงการน าผลการ
ประเมินเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ 
ด้านบุคลากร เช่น การพัฒนา
พนักงาน การให้รางวัล เป็นต้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 
 

1060202 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนว
ปฏิบัติ และแบบฟอร์มในการ
บริหารผลงาน 
 

1) จัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวปฏิบัติ ในการบริหารผลงาน
แต่ละข้ันตอน เช่น การก าหนด
เป้าหมายและวางแผนงาน การ
จัดการผลงาน การหารือผลงาน 
เป็นต้น 
2) ก าหนดสาระส าคัญของ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการบริหาร
ผลงาน เช่น แบบประเมินผลงาน 
แบบฟอร์มหารือผลงาน แผนการ
พัฒนารายบุคคล เป็นต้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 

1060203 
ประเมินผลการใช้งานระบบ
บริหารผลงาน 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน
ความส าเร็จของระบบบริหาร
ผลงาน 
2) สรุปประเด็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและอุปสรรคของ
ระบบบริหารผลงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

3) จัดท าข้อเสนอในการปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
4) ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารผลงาน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ เพื่อวัดผลส าเร็จของงาน 
2) ทักษะในการออกแบบกระบวนการบริหารผลงาน 
3) ทักษะในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุได้ถึงแนวคิดและวิธีการในการวัดความส าเร็จของงาน 
2) อธิบายได้ถึงกระบวนการบริหารผลงาน  
3) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงานแต่ละข้ันตอน 
4) อธิบายได้ถึงองค์ประกอบของแบบฟอร์มบริหารผลงานและสาระส าคัญของแบบฟอร์ม 
5) อธิบายได้ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารผลงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) เอกสารระบบบริหารผลงานขององค์การ 
2) คู่มือการบริหารผลงานส าหรับหัวหน้างานและพนักงาน 
3) แบบฟอร์มบริหารผลงานและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารผลงานขององค์การ/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

บริหารผลงาน 
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14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ระบบบริหารผลงาน ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้ในการชี้วัดความส าเร็จของงาน กระบวนการบริหารผลงาน 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด าเนินการ และเครื่องมือรวมถึงแบบฟอร์มเอกสารประกอบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10603   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ และเตรียมความ
พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060301 
ด าเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 
 

1) ก าหนดช่องทาง รูปแบบ 
วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสาร
การบริหารผลงาน 
2) ก าหนดเนื้อหาในการสื่อสาร 
3) ถ่ายทอดหลักการแนวคิด และ
กระบวนการการบริหารผลงาน
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060302 
เตรียมความพร้อมหัวหน้างานและ
พนักงาน 
 

1) จัดการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหาร
ผลงาน 
2) จัดฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในการบริหาร
ผลงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในการบริหารผลงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อสาร 
2) ทักษะการวางแผน 
3) ทักษะการสอนแนะ (Coaching) 
4) ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๘๑ 

5) ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ 
6) ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักการแนวคิด และกระบวนการบริหารผลงานขององค์การ 
2) อธิบายได้ถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารผลงาน 
3) อธิบายได้ถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แผนการสื่อสารระบบบริหารผลงาน 
2) เอกสารน าเสนอระบบบริหารผลงาน 
3) ตารางการฝึกอบรมพนักงานหัวข้อการบริหารผลงาน 
4) แผนการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในการบริหารผลงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารผลงานให้พนักงานในองค์การรับทราบและปฏิบัติ
ตาม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพมาะสมส าหรับพนักงานแต่ละกลุ่ม 
เช่น การประชุม การท าสื่อดิจิทัล การท าภาพอินโฟกราฟิก เป็นต้น รวมถึงเตรียมความพร้อมของหัวหน้างานใน
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงานพร้อมฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10604   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน และ
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060401 
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
วางแผนผลงาน 
 

1) ศึกษาเก่ียวกับเป้าหมาย แผน
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์การ 
2) ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับขององค์การ 
3) ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดระดับบุคคล 
4) จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการ
วางแผนผลงาน 

1. ข้อสอบขอ้เขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060402 
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
วางแผนการพัฒนารายบุคคล 
 

1) ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
ก าหนดหัวข้อความสามารถท่ี
ต้องการพัฒนา เป้าหมายการ
พัฒนา เครื่องมือหรือวิธีการ
พัฒนา และการก าหนดช่วงเวลา
ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล 
2) จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการ
วางแผนพัฒนาพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนผลงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนารายบุคคล 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการให้ค าปรึกษา 
2) ทักษะในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนผลงาน 
2) อธิบายได้ถึงวิธีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
3) อธิบายได้ถึงแนวทางจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การ 
2) แบบฟอร์มการวางแผนผลงาน  
3) แบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาพนักงาน 
4) ก าหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาพนักงานในการก าหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงาน 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 วางแผนผลงาน คือการก าหนดตัวชี ้ว ัดความส าเร็จของผลงาน และอาจรวมถึงความสามารถหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานตั้งแต่ต้นกระบวนการ โดยก าหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนวัดผลได้ หรือ
ก าหนดเป็นพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง สามารถประเมินผลได้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการท างานของรอบการ
ประเมินนั้น ทั้งนี้ ต้องมีการหารือซึ่งวิธีการหรือแผนงานที่จะท าให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย 

 การวางแผนการพัฒนารายบุคคล หมายถึง การวางแผนหรือกรอบแนวทางที่จะพัฒนาพนักงานให้มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และเติบโตในอาชีพของตนเอง โดยพิจารณา
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จุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเป็นรายบุคคล และก าหนดวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
พนักงานแต่ละคน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10605  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และความสามารถของบุคลากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการจัดการผลงาน และ
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการพัฒนาผลงานและความสามารถของบุคลากร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ๒๘๘ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060501 
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
จัดการผลงาน 

1) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานใน
การติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างาน
และพนักงานในการสรุปปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่
ท าให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060502 
ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการ
พัฒนาผลงานและความสามารถ
ของบุคลากร 
 

1) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานใน
การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
เป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน
จริง เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
2) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานใน
การพัฒนาความสามารถของ
พนักงานตามแผน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการผลงาน พัฒนา

ผลงาน และความสามารถของบุคลากร 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

2) ทักษะการให้ค าปรึกษา 
3) ทักษะในการติดตามงาน 

 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๒๘๙ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน 

และความสามารถของบุคลากร 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ก าหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานในการติดตามผลงานพนักงาน 
2) ก าหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานในการติดตามพนักงานให้มี

การพัฒนาตามแผน 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 จัดการผลงาน หมายถึง ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย
และผลการด าเนินจริง เพ่ือคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

  ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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 ๒๙๐ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10606   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ประเมินผลงานและหารือผล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการให้ค าปรึกษาหัวหน้างานและพนักงานในการ
ประเมินผลงาน และให้ค าแนะน าหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะในการหารือผลงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060601 
ให้ค าปรึกษาหัวหน้างานและ
พนักงานในการประเมินผลงาน 
 

1) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานถึง
หัวข้อที่ควรพูดคุยกับพนักงานใน
การประเมินผลงาน และแนวทาง
การสรุปผลงานพนักงาน 
2) จัดท าแบบฟอร์มประเมินผล
งาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060602 
ให้ค าแนะน าหัวหน้างานเกี่ยวกับ
ทักษะในการหารือผลงานและการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 

1) ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานถึง
หลักการให้ Feedback ที่ดี และ
ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานถึง
หลักการรับ Feedback ที่ดี 
2) จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการ
หารือผลงานและการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานและ

หารือผล 
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการการให้ Feedback ที่ดี 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการให้ค าปรึกษา 
2) ทักษะการให้และรับ Feedback 
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 ๒๙๒ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานและ

หารือผล 
2) ระบุได้ถึงหลักการ Feedback ที่ด ี

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ก าหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานในการประเมินผลงาน 
2) ก าหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานเรื ่องวิธีการให้ 

Feedback 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การหารือผลงาน หมายถึง กระบวนการที่หัวหน้าและลูกน้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหยิบยก
หลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานมาพูดคุยกันเพ่ือร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง 

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง การสะท้อนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงในมุมองของหัวหน้าต่อ
ผลงานและพฤติกรรมของลูกน้องให้ลูกน้องได้รับทราบเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุม

เกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10607   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจ าปี 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการ และสรุปผลการ
ประเมินผลงานประจ าปีและแผนการพัฒนาพนักงานประจ าปี 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060701 
รวบรวมข้อมูลระหว่าง
กระบวนการ 
 

1) รวบรวมเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงาน
ของหน่วยงานและต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในองค์การ 
2) จัดท าบันทึกและรายงานสรุป
ตัวชี้วัดผลงาน 
3) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่
หัวหน้างานเกี่ยวกับเครื่องมือและ
กระบวนการบริหารผลงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

1060702 
สรุปผลการประเมินผลงาน
ประจ าปีและแผนการพัฒนา
พนักงานประจ าปี 
 

1) สรุปผลการประเมินผลงาน
ประจ าปี 
2) สรุปการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาความสามารถของ
พนักงาน 
3) จัดท าบันทึกและรายงาน
สรุปผลการประเมินเป้าหมาย
ผลงานและการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน 
 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 
2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกระบวนการบริหารผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสรุปผลและจัดท ารายงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงาน 
2) อธิบายได้ถึงลักษณะของตัวชี้วัดผลงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) รายงานสรุปตัวชี้วัดผลงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและต าแหน่งงาน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นภาพรวม
ของหน่วยงานตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าของผลงานได้ รวมถึงรวบรวมผลการประเมินของพนักงาน
รายบุคคลสรุปเป็นผลการประเมินประจ าปีของหน่วยงาน และสรุปผลการพัฒนาพนักงานว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม ่

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วย

เครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10608   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   น าผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอ่ืน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ
ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ และให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานในการจัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1060801 
เชื่อมโยงผลการประเมินกับ
ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น 
ๆ 
 

1) เชื่อมโยงผลการประเมินกับ
ระบบงานทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ 
เช่น ระบบการให้รางวัล ระบบ
การพัฒนาพนักงาน เป็นต้น 
2) สรุปผลการเชื่อมโยงผลการ
ประเมินกับระบบทรัพยากรบุคคล
อ่ืน ๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 

2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 

3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

1060802 
ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานในการ
จัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน 
 

1) ให้ค าแนะน าหัวหน้างานในการ
จัดกลุ่มพนักงานในมิติต่าง ๆ เพ่ือ
น าผลไปใช้เชื่อมโยงกับระบบงาน
อ่ืน 
2) สรุปผลการจัดกลุ่มพนักงาน
ตามระดับผลงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ 

2. แบบสัมภาษณ์ หรือ 

3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารผลงานได้ เช่น 

ระบบการให้รางวัล ระบบการพัฒนาพนักงาน 
 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการให้ค าปรึกษา 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารผลงานและระบบบริหารบุคคลอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) เอกสารแสดงการน าผลการประเมินผลงานไปเชื ่อมโยงกับระบบงานอื ่น เช่น การวาง
แผนพัฒนาพนักงาน การให้รางวัลพนักงาน เป็นต้น 

2) เอกสารสรุปการจ าแนกกลุ่มพนักงานโดยใช้ผลการประเมินผลงานเป็นเกณฑ์ 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 น าผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับระบบงานบริหารบุคคลอื่น ๆ ตามกรอบที่วางไว้ เช่น น าผลการ
ปฏิบัติงานไปเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัส หรือการวิเคราะห์ช่องว่างของเป้าหมาย
ความสามารถและความสามารถจริงของพนักงาน เพ่ือน าไปก าหนดแผนการพัฒนาในรอบการประเมินถัดไป โดย
จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าน าผลการประเมินไปแปลผลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบงานอ่ืนอย่างไร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10701   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นการเรียนรู้และพัฒนา 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อระบุหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ทั้งในระดับองค์การ 
ระดับฝ่ายและระดับบุคคล  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070101 
ศึกษาสภาพองค์การในปัจจุบัน 
และสภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของ
องค์การในปัจจุบัน 
 

1) ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายของ
องค์การที่ต้องการ ทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาว 

2) ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์การ  
(Strength and Weakness) 
และ สภาพแวดล้อมภายนอก 
(Opportunity and 
Threats) เพ่ือทราบถึง
สถานการณ์ขององค์การใน
ปัจจุบัน และค้นหาโอกาส
และอุปสรรคที่มีผลต่อ
องค์การ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
 

รหัส 1070102 
วิเคราะห์หาความจ าเป็น ในการ
เรียนรู้และพัฒนา (Need 
Analysis) ในระดับองค์การ 
ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล 
 

1) วิเคราะห์หาความจ าเป็นใน
การเรียนรู้และพัฒนาในระดับ
องค์การ โดยพิจารณาจากผล
การวิเคราะห์ในระดับองค์การ 
(Organizational level)  

2) ด าเนินการวิเคราะห์หาความ
จ าเป็นในการเรียนรู้และ
พัฒนา ในระดับฝ่ายงาน 
(Operational Level) โดย
พิจารณาจากภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ระดับบุคคล (Individual 
level) โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการปฎิบัติงาน
ของพนักงาน  

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

3) สรุปผลการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ และท า
การเทียบเคียงกับสถานการณ์
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ
พนักงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลในการก าหนด
นโยบายด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1   ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ  

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการวินิจฉัยองค์การ  
3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการหาความจ าเป็นในเรียนรู้และพัฒนา 
4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การได้อย่างเหมาะสม  
2) สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้ 
3) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้ ในระดับองค์การ 

ระดับหน่วยงาน และระดับพนักงานได้ 
4) สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายหลักการวินิจฉัยองค์การ หลักการวิเคราะห์องค์การ 
2) อธิบายหลักการ และแนวคิดในการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการเรียนรู ้และพัฒนา (Need 

Analysis) 
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3) อธิบายเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละเครื่องมือ 
4) รายงานผลการวิเคราะห์องค์การ 
5) รายงานผลการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
6) รายงานการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหาร 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงรายงานสรุปผลการวิเคราะห์องค์การ 
2) แสดงรายงานสรุปผลการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
3) แสดงรายงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหาร 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน 

และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ด าเนินการตามแผนการ
เรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 

(ก) ค าแนะน า  

 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์องค์การ และหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็น
ภาพรวมและเข้าใจการปฏิบัติ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 การหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาหัวข้อหรือ
ประเด็นที่พนักงานในองค์การจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนา 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10702   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา และสามารถจัดท าแผนรวมถึงด าเนินการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนา  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070201 
ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 

1) จัดล าดับความส าคัญ 
(Prioritize) ประเด็นด้านการ
เรียนรู้ที่พบจากผลการ
วิเคราะห์หาความจ าเป็นด้าน
การเรียนรู้ในแต่ละระดับ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะสั้น ระยะยาว 
เพ่ือจัดท าเป็นนโยบายการ
พัฒนาพนักงาน 

2) ก าหนดกรอบงบประมาณด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา ใน
ภาพรวมขององค์การ 
เพ่ือที่จะใช้เป็นกรอบในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนา 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 

รหัส 1070202 
 
จัดท าแผนและด าเนินการสื่อสาร
นโยบายและเป้าหมายด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา 

1) ก าหนดและจัดท าแผนการ
สื่อสารนโยบายการเรียนรู้
ให้กับพนักงานได้รับทราบ 

2) ก าหนดและจัดท าแผนการ
สื่อสารเป้าหมาย และ
แผนการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
ได้รับทราบ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

หน่วยสมรรถนะ 10701 ศึกษาวิเคราะห์องค์กรเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ความรู้เกี่ยวกับกานจัดท าแผนการสื่อสาร  
3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญ ประเด็นด้านการเรียนรู้ที่พบได้  
2) สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดท ากรอบงบประมาณด้านการเรียนรู้ได้ 
3) สามารถสื่อสารและน าเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุและอธิบายหลักการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ระบุและอธิบายหลักการจัดท าแผนการสื่อสาร 
3) ระบุและอธิบายหลักการจัดท างบประมาณ 
4) ก าหนดนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
5) แผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
6) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
7) รายงานการน าเสนอผลการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาให้กับผู้บริหาร 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
2) แสดงตัวอย่างแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
3) แสดงรายงานผลการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา 
4) แสดงรายงานงบประมาณในการเรียนรู้และพัฒนา 
5) แสดงรายงานน าเสนอผลการหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาให้กับผู้บริหาร 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน 

(ก) ค าแนะน า  

 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์และจัดท านโยบายและแผนการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวม
และเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

(ข) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

 การหาความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาหัวข้อหรือ
ประเด็นที่พนักงานในองค์การจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนา 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10703  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดวัตถุประสงค์  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 
และสามารถออกแบบ วางแผน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งออกแบบพัฒนาเนื้อหา ก าหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070301 
ก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ต้องการ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการ
เรียนรู้ที่ต้องการในแต่ละ
ระดับท้ังภาพรวมในระดับ
องค์การ ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล 

2) ด าเนินการสื่อสารและ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และ
ผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการ
เรียนรู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 

รหัส 1070302 
ออกแบบ วางแผนและก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 

1) ออกแบบและจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนา ที่
เหมาะสมในแต่ละระดับ 

2) ก าหนดรายละเอียดรูปแบบ
และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการเรียนรู้ ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3) บริหารงบประมาณด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาให้อยู่ใน
กรอบงบประมาณท่ีก าหนด 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 

รหัส 1070303 
ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนว
ทางการถ่ายทอดความรู้ 

1) ด าเนินการรวบรวม ศึกษา
รูปแบบหรือกิจกรรมหรือ
แนวทางในการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ 

2) ก าหนดรูปแบบหรือกิจกรรม
หรือแนวทางเพ่ือการถ่ายโอน

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
พนักงานในแต่ละระดับ 

3) ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา
การเรียนรู้ ที่ครอบคลุมและ
ตอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

รหัส 1070304  
ก าหนดแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้พนักงาน 

1) จัดหาหรือออกแบบแนวทาง
ในการประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาของพนักงาน 

2) ก าหนดเกณฑ์หรือปัจจัยใน
การประเมินการเรียนรู้ของ
พนักงาน 

3) ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ผลการเรียนรู้ของพนักงาน 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา   
3) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเรียนรู้  
4) ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)  
5) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้และพัฒนา  
6) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
7) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ 
8) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการสอน  
9) ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินการฝึกอบรม  
10) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินการเรียนรู้และพัฒนา 
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11) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) สามารถออกแบบและจัดท าแผนงานการเรียนรู้และพัฒนา 
2) สามารถออกแบบและจัดท ารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา 
3) สามารถออกแบบและจัดท าแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายหลักการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ระบุหรืออธิบายรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับพนักงาน 
3) ระบุหรืออธิบายทฤษฎีด้านการเรียนรู้  
4) ระบุหรืออธิบายการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับ

พนักงาน 
5) ระบุหรืออธิบายเทคนิคในการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับพนักงาน 
6) ระบุหรืออธิบายการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
7) ระบุหรืออธิบายการออกแบบการเรียนรู้ 
8) ระบุหรืออธิบายกระบวนการออกแบบการสอน  
9) ระบุหรืออธิบายหลักการประเมินการฝึกอบรม และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสม 
10) ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสม 
11) ระบุหรืออธิบายแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้

เหมาะสม 
14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แสดงตัวอย่างแผนงานการเรียนรู้และพัฒนา 
2) แสดงรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา 
3) แสดงรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ออกแบบและพัฒนาระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน 
การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน  

(ก) ค าแนะน า  

 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการออกแบบและจัดท าการเรียนรู ้และพัฒนามาก่อน เพื ่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10704   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้
ออกแบบไว้ และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส  1070401 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ หรือ
ฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ 

1) ด าเนินการสรรหาและติดต่อ
วิทยากรหรือผู้สอนทั้งจาก
ภายในหรือภายนอกองค์การ  

2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวมและสรร
หา เพ่ือคัดเลือกวิทยากรหรือ
ผู้สอนที่มีความเหมาะสมมี
ความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหา  

3) ควบคุมงบประมาณด้านการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามกรอบ
ที่ได้ก าหนดไว้ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
 
 

รหัส 1070402 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาพนักงาน 

1) ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาพนักงานให้
เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

2) สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหา 
กรณีท่ีเกิดปัญหาระหว่างการ
จัดกิจกรรมได้ทันเวลา 

3) ให้ค าปรึกษา และแนะน าด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาแก่
พนักงาน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1) ข้อสอบขอ้เขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

        ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
3) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้ 
2) สามารถติดต่อประสานงานกับวิทยากร/ผู้สอนเพ่ือให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
3) สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาได้ครบถ้วน ตามแผนงาน 
4) สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการฝึกอบรมได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายหลักการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ระบุหรืออธิบายการบริหารงบประมาณ  
3) ระบุหรืออธิบายรายละเอียดของกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะ 
4) ระบุหรืออธิบายหลักการบริหารโครงการฝึกอบรม 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงแผนการฝึกอบรมและพัฒนา 
2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ในเรื่องการน าเสนอเนื้อหา 
3) จ านวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเทียบกับแผนงาน 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ในเรื่องการติดต่อ ประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน 
และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ด าเนินการตามแผนการ
เรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผลลัพธ์
ส าคัญส าหรับสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่
ต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรม 
รวมถึงการออกแบบเนื้อหา และการประเมินและติดตามผล  
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(ก) ค าแนะน า  

 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ ท าการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการด าเนินงานการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและ
เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม  
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10705 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนา 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินการจัดหาสถานที่หรือช่องทางออนไลน์ ที่
เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม และสามารถด าเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การสอน (ที่
เกี่ยวข้อง) เพ่ือใช้ในการเรียนรู้และฝึกอบรม  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070501 
ด าเนินการจัดหาสถานที่หรือ
ช่องทาง ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้
หรือฝึกอบรม 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ หรือ ช่องทาง 
Online จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

2) เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละสถานที่และช่องทาง 
เพ่ือใช้ในการน าเสนอผุ้บังคับ
บัญชาพิจารณาตัดสินใจ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
 
 

รหัส 1070502 
ด าเนินการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร
และอุปกรณ์การสอน (ที่เก่ียวข้อง) 
เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม 

1) ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร
หรือหน่วยงาน เพ่ือจัดเตรียม
เอกสาร สื่อการสอน และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนรู้ 

2) ติดต่อ และประสานงาน 
พนักงานหรือหน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัน-
เวลา, อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
เป็นต้น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม 
2) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 
3) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Online platform)  
4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา  
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5) ความรู้เกี่ยวกับระบบ Learning Management System (LMS)  
13.2 ความต้องการด้านทักษะ 

1) สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ และรูปแบบเรียนรู้ได้  
2) สามารถจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนส าหรับใช้ในการฝึกอบรมได้ 
3) สามารถประสานงานกับหน่วยงาน หรือพนักงานที่เก่ียวข้องในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาได้  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายหลักการบริหารโครงการฝึกอบรม 
2) ระบุหรืออธิบายประเภท รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 
3) ระบุหรืออธิบายวิธีการใช้งานผ่านทางระบบออนไลน์    
4) ระบุหรืออธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา 
5) ระบุหรืออธิบายหลักการ รูปแบบของระบบ Learning Management System (LMS)  

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงผลการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ และรูปแบบเรียนรู้ 
2) ผลการประเมินด้านการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การสอนส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 
3) ผลการประเมินด้านการติดต่อประสานงานกับผู้เรียน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน 
และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์  

(ก) ค าแนะน า  
 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการด าเนินงานการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและ
เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

(ข) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

1) ระบบ Learning Management System (LMS) หมายถึง ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  

2) ออนไลน์ (Online) หมายถึง การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10706  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินการวิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน และ
สามารถติดตามการเรียนรู้และพัฒนา 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070601 
วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน 

1) ด าเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

2) รวบรวมผลการประเมิน และ
ท าการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล
การประเมินของพนักงาน
รายบุคคล รายฝ่าย หรือทีม 
หรือหน่วยงานหรือองค์การ 

3) สามารถน าเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนา การ
เรียนรู้และพัฒนาของ
พนักงานต่อไปในอนาคต 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
 
 

รหัส 1070602 
 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 

1) ด าเนินการติดตามผลการ
เรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2) วิเคราะห์และสรุปผลการ
ติดตามการเรียนรู้ของ
พนักงานในแต่ละระดับ 

3) น าผลการวิเคราะห์มาจัดท า
เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตามผลการเรียนรู้ 
4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานได้ 
2) สามารถรวบรวมและสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาได้ 
3) สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงานได้ 
4) สามารถน าเสนอผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายประเภท รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
2) ระบุหรืออธิบายหลักการ และแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
3) ระบุหรืออธิบายหลักการในการติดตามผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) ระบุหรืออธิบายแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงาน 
2) แสดงรายงานผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือน าเสนอใผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน 
และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ประเมินและติดตามผล
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน 
การสัมภาษณ์  
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(ก) ค าแนะน า 
 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10707   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการน าผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบ
การพัฒนาอาชีพ และสามารถการน าผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070701 
น าผลการประเมินการเรียนรู้ของ
พนักงานไปสู่ระบบการพัฒนา
อาชีพ 

1) ออกแบบแนวทางในการน า
ผลการประเมินจากการเรียนรู้
ไปใช้ในงานด้านการพัฒนา
อาชีพ 

2) ก าหนดและจัดท ารายละเอียด 
เกณฑ์ วิธีการต่างๆ ในการ
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่
ระบบการพัฒนาอาชีพ 

3) สื่อสารวิธีการเชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบการ
พัฒนาอาชีพ ให้พนักงาน
ได้รับทราบและเข้าใจอย่าง
ทั่วถึง 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 

รหัส 1070702 
น าผลการประเมินการเรียนรู้ของ
พนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 

1) ออกแบบแนวทางในการน า
ผลการประเมินจากการเรียนรู้
ไปใช้ในงานบริหาร
ค่าตอบแทน 

2) ก าหนดและจัดท ารายละเอียด 
เกณฑ์ วิธีการต่างๆ ในการ
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่
ระบบค่าตอบแทน 

3) สื่อสารวิธีการเชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบการ
บริหารค่าตอบแทน ให้
พนักงานได้รับทราบและ
เข้าใจอย่างทั่วถึง 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 หน่วยสมรรถนะ 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และพัฒนา 
2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาอาชีพ 
3) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารค่าตอบแทน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบ ตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการ

เรียนรู้และพัฒนาและระบบการพัฒนาอาชีพได้ 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้

และพัฒนาและระบบการบริหารค่าตอบแทนได้  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการเรียนรู้และพัฒนา 
2) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการพัฒนาอาชีพ 
3) ระบุแนวทางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการพัฒนอาชีพ  
4) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการบริหารค่าตอบแทน 
5) ระบุแนวทางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการบริหารค่าตอบแทน  

 
14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการ
พัฒนาอาชีพ 

2) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการ
บริหารค่าตอบแทน  

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...เชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับ
ระบบงานอ่ืน ๆ...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์  

(ก) ค าแนะน า 
 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถทีผ่่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10708  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ และสามารถสร้างและจัดหาช่องทางให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๓๓๐ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070801 
สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 

1) สนับสนุนและผลักดันให้เรื่อง
การเรียนรู้และพัฒนาใน
องค์การ ให้เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายหรือนโยบายของ
องค์การ 

2) วางแผนและออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของพนักงาน เช่น 
พ้ืนที่ส่วนกลาง ช่องทางการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของ
พนักงาน เป็นต้น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
 
 

รหัส 1070802 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาในองค์การ 

1) ก าหนด และวางแผนแนว
ทางการจัด โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมในองค์การ 
อย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 

2) บริหารงบประมาณด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบ
ที่ก าหนด 

3) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศ/
สภาพแวดล้อมในองค์การที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 

4) ประเมินผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1070803 
สร้างและจัดหาช่องทางให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1) จัดหาและพัฒนาช่องทางการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
พนักงานภายในองค์การ 
เพ่ือให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

2) ประเมิน และก าหนดช่องทาง
การเรียนรู้ 

3) พัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรม
การเรียนรู้ ที่เหมาะสมให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
อย่างทัว่ถึง 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

หน่วยสมรรถนะ 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill)  

13.1 ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
2) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 
3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสาร  
4) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ 
5) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ

ได้  
2) สามารถออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การได้ 
3) สามารถจัดหา และจัดสรรช่องทางในการเรียนรู้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายหลักการและกระบวนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
2) ระบุหรืออธิบายรูปแบบ ประเภท และกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 
3) ระบุเทคนิคในการสื่อสาร 
4) ระบุหรืออธิบายหลักการและแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ 
5) ระบุหรืออธิบายประเภทโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6) ใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาในองค์การ 
2) แสดงรายงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 
3) แสดงช่องทางในการเรียนรู้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน 
และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ออกแบบการสร้าง
บรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ 
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์  

(ก) ค าแนะน า  

 ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ท าการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10801 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ออกแบบและจัดท าระบบและ
กระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และน าเสนอผู้บริหาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080101 
ก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลองค์การ 
สมรรถนะบุคลากร และระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาขององค์การที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนก
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1.2 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
แนวทางการบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

1080102 
ออกแบบ และจัดท าระบบและ
กระบวนการบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพ และน าเสนอผู้บริหาร 

2.1 ออกแบบ และจัดท าระบบ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
เช่น เส้นทางสายอาชีพ ระบบ
สมรรถนะ ระบบการพัฒนา 
พนักงาน ฯลฯ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

2.2 พัฒนากระบวนการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การ
ประเมินผลงานและสมรรถนะ 
การวางแผนพัฒนาพนักงาน เป็น
ต้น 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการด าเนินธุรกิจขององค์การ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
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4) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะในการออกแบบระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพขององค์การ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายระบบการเรียนรู้และพัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
2) อธิบายแนวทางการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
3) อธิบายการออกแบบและจัดท าระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
4) อธิบายกระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างการวิเคราะห์นโยบาย และแผนงานขององค์การ 
2) ตัวอย่างนโยบาย และแผนงานบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
3) ตัวอย่างแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ข้อมูลระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในองค์การ เช่น เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบ

การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10802 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถออกแบบระบบสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาพนักงานและบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และก าหนด
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080201 
ออกแบบระบบสมรรถนะเพ่ือการ
พัฒนาพนักงานและบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1.1 ก าหนดตัวแบบ ประเภท และ
มาตรฐานสมรรถนะส าหรับการ
พัฒนาบุคลากร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 จัดท าเครื่องมือประเมิน และ
รายละเอียดสมรรถนะแต่ละ
ประเภท 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1080202 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะพนักงาน 

2.1 ก าหนดแนวทางและเครื่องมือ
ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแก่
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบสมรรถนะ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1)  มีทักษะในการจัดท าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ และเครื่องมือที่ใช้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการก าหนดตัวแบบ ประเภท และมาตรฐานสมรรถนะส าหรับการพัฒนาบุคลากร 
2) อธิบายการจัดท าเครื่องมือประเมินและรายละเอียดสมรรถนะแต่ละประเภท 
3) อธิบายแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างตัวแบบ และระบบสมรรถนะ 
2) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ระบบสมรรถนะ หมายถึง ตัวแบบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่างๆ ของ
องค์การ เช่น สมมรถนะหลัก (Core Competency) เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10803 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนา
พนักงานตามแผนงานความก้าวหน้าในอาชีพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080301 
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ส าหรับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ 
 

1.1 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ผลการประเมินผลและสมรรถนะ
พนักงาน และจัดกลุ่มพนักงาน
เพ่ือการบริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 วางแผนความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานให้เหมาะสมกับ
สมรรถนะของพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1080302 
จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนา
พนักงานตามแผนงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

2.1 จัดท าแผน ขั้นตอนด าเนินการ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการพัฒนาสมรรถนะ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานตามแผน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม 
2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน และก าหนดตัวชี้วัดผลงานการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 
3) ความรู้เกีย่วกับระบบสมรรถนะขององค์การ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ / ศักยภาพของพนักงาน 
2) ทักษะในการให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในเรื่องการก าหนดแผนการพัฒนา

พนักงานตามระบบสมรรถนะขององค์การ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินผลานและสมรรถนะพนักงาน 
2) อธิบายการจัดกลุ่มพนักงานเพ่ือการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม 
3) อธิบายการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะของพนักงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างแผนงานพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การพัฒนาพนักงานตามแผนงานความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้

สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า โดยมีการประเมินสมรรถที่มีอยู่ของพนักงาน เพื่อก าหนดแผนการพัฒนา 

และติดตามผลการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้การเติบโตก้าวหน้าของพนักงานสอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินธุรกิจขององค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๓๔๕ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10804 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าแผนการประเมินสมรรถนะของพนักงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถจัดท าการประเมินสมรรถนะของพนักงานตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ก าหนด ติดตามและ
สรุปผลการพัฒนาพนักงานตามแผนบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080401 
จัดท าแผนการประเมินสมรรถนะ
ของพนักงาน ตามข้ันตอนและ
แนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 

1.1 เข้าใจแนวคิด หลักการบริหาร
สายอาชีพ การบริหารพนักงาน
ศักยภาพสูง และการวางแผน
ทดแทนต าแหน่ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 วางแผนการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน และ
ด าเนินการประเมินสมรรถนะโดย
ใช้เครื่องมือ แนวทางที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1080402 
ติดตามและสรุปผลการพัฒนา
พนักงานตามแผนบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

2.1 ติดตาม รวบรวมข้อมูลการ
พัฒนาสมรรถนะพนักงานตาม
แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 สรุปผลการประเมินการ
พัฒนาสมรรถนะพนักงานและ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง ตามแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการประเมินสมรรถนะ 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะการสื่อสาร 
2) ทักษะการจัดท าแผนงาน 
3) ทักษะการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
5) อธิบายแนวคิด หลักการบริหารสายอาชีพ การวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
6) อธิบายการด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือ แนวทางท่ีก าหนด 
7) อธิบายการติดตาม รวมรวมข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 
14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แผนการประเมินสมรรถนะของพนักงาน 
2) แผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 
14.3 ค าแนะน าในการประเมิน 

 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) การประเมินสมรรถนะ หมายถึงการวัดระดับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ื อก าหนด

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

2) การวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน หมายถึง การจัดท าแผนทดแทนบุคลากรในต าแหน่งงานหลัก และต าแหน่ง

งานที่ส าคัญในองค์การ เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10805 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   การประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และ
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) รวมถึงวางแผนและด าเนินการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080501 
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 
 

1.1 ก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) เช่น 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก พนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง Talent ฯลฯ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 จัดท าแนวทาง กระบวนการ 
และเครื่องมือบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1080502 
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) 

2.1 ด าเนินการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 สรุปผลการประเมิน และแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1080503 
วางแผนและด าเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

3.1 จัดท าแผน ขั้นตอนด าเนินการ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการพัฒนาสมรรถนะ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

3.2 ด าเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
ตามแผน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
2) ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประเมิน (Assessor) 
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3) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพนักงาน และการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
4) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

13.2   ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน 
2) ทักษะในการใช้เครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เช่น เครื่องมือในการ

ประเมินสมรรถนะ เป็นต้น 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
2) อธิบายแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
2) ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

14.3 ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

การประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง คือ การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ภายในองค์การ เพ่ือที่จะพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๓๕๓ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10806 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และ

ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) รวมถึงวางแผนและด าเนินการพัฒนาความก้าวหน้าใน

อาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1080601 
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) 

1.1 ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
พนักงานที่มีศักยภาพสูง Talent ฯลฯ 
1.2 จัดท าแนวทาง กระบวนการ และ
เครื่องมือบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ
สูง (Talent) 

-การสอบข้อเขียน และการ

สัมภาษณ์ 

-การสอบข้อเขียน  

1080602 
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่
มีศักยภาพสูง (Talent) 

2.1 ด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
2.2 สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบ 

-การสอบข้อเขียน และการ

สัมภาษณ์ 

-การสอบข้อเขียน  

1080603 
วางแผนและด าเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) 

3.1 จัดท าแผน ขั้นตอนด าเนินการ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะ 
3.2 ด าเนินการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ตามแผน 

-การสอบข้อเขียน และการ

สัมภาษณ์ 

-การสอบข้อเขียน  

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะด้านการสรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน 

2. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เช่น เครื่องมือในการ

ประเมินสมรรถนะ เป็นต้น 
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 ๓๕๕ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

2. ความรู้ในการเป็นผู้ประเมิน (Assessor) 

3. ความรู้ในแนวทางการพัฒนาพนักงาน และการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.4 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
2) อธิบายแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือบริหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

14.5 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
2) ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 

วิธีการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ

ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

 2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง คือ การประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูงภายในองค์การ 

เพ่ือที่จะพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพค าแนะน าในการประเมิน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10807 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการวางแผนทดแทนต าแหน่งงานหลักในองค์การ
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะอยู่ในแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก วางแผน ด าเนินการ และติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานที่อยู่ในแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080701 
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการวางแผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลักในองค์การ 

1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และต าแหน่งงานหลักในแต่ละ
ระดับขององค์การ โดย
คณะกรรมการร่วมจากสายอาชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

1.2 น าเสนอ และชี้แจงให้ผู้บริหาร 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ในก าหนดแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1080702 
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่จะ
อยู่ในแผนทดแทนต าแหน่งงาน
หลัก 

2.1 จัดท าแนวทาง กระบวนการ 
และเครื่องมือในการวางแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานเข้าแผนทดแทนต าแหน่ง
งานหลัก 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.3 สรุปผล และน าเสนอแผน
ทดแทนต าแหน่งงานหลักต่อ
ผู้บริหาร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1080703 
วางแผน ด าเนินการ และติดตาม
ผลการพัฒนาพนักงานที่อยู่ใน
แผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

3.1 จัดท าแผน ขั้นตอนด าเนินการ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการพัฒนาสมรรถนะ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

3.2 ด าเนินการพัฒนา และติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานใน
แผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนทดแทนต าแหน่งงานหลักในองค์การ 
2) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประเมิน (Assessor) 
4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน และการวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน

หลัก 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะด้านการสรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงานด้านแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และต าแหน่งงานหลักในแต่ละระดับขององค์การ 
2) อธิบายนโยบาย หลักเกณฑ์ในการก าหนดแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
3) อธิบายแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือในการวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
4) อธิบายขั้นตอนและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แนวปฏิบัติในการคัดเลือกพนักงานในแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
2) ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือคัดเลือกพนักงานในแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
3) ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานตามแผนทดแทนต าแหน่งงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
 ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

 แผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) หมายถึง แผนก าหนดตัวบุคลากรที่จะเป็นผู้ทดแทน

ต าแหน่งที่ส าคัญขององค์การ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ พ้นสภาพ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10901   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์
และมีผลกระทบต่อองค์การ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การที่สอดคล้องและสนับสนุนกล
ยุทธ์องค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090101 ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์และมี
ผลกระทบต่อองค์การ 

1) ศึกษาเป้าหมาย และกลยุทธ์
องค์การ โครงสร้าง ระบบ และ
กระบวนการบริหาร วัฒนธรรม
องค์การ และจุดแข็งจุดอ่อน 
2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ
องค์การ 
3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ระบุปัญหาเบื้องต้น 
และความเป็นไปได้ในการพัฒนา
องค์การ 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090102 ก าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์
องค์การ 

1) ก าหนดเป้าหมายการศึกษา 
วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ 
2) น าเสนอแผนเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10905 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

 10908 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และการจัดการองค์การ  
2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และตัวแบบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ทั้งภายใน 

และภายนอก 
3) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี หลักคิด แนวคิด เครื่องมือ และตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาหลักได้ 
2) สามารถใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การได้ 
3) สามารถใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การ กับสภาพแวดล้อมของ

องค์การ รวมถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์นั้นได้ 
2) ก าหนด และเลือกใช้เครื่องมือ หรือตัวแบบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การได้ 
3) เขียนหรือบรรยายผลกระทบของสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การบรรลุเป้าหมายขององค์การได ้
4) ระบุแนวทางในการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตขององค์การ และสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมขององค์การได้ 
5) อธิบายการจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนการด าเนินการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายใน

อนาคตขององค์การ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้ 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
2) แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมในการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ขององค์การได ้
3) สาธิตการท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนการด าเนินการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต

ขององค์การ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้ 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การก าหนดกยุทธ์การพัฒนาองค์การโดยใช้วิธีการ

ใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 
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(ข) ค าแนะน า  

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ขององค์การที่แตกต่าง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในการพัฒนาองค์การตามที่

คาดหวัง  

(ค) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ หมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตขององค์การ เช่น ทั้ง

โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ รวมไปถึงสมาชิกของ

องค์การ เป็นต้น ทั้งนนี้สมาชิกขององค์การอาจรวมถึงพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร รวมไปถึงผู้ถือหุ้น

ด้วย 

2) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หมายรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การ และ

สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์การได้ อาทิ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทาง

การเมือง ค่านิยมทางสังคม ภัยพิบัติต่าง ๆ  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าทีส่อบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถท่ี

ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมิน

ด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วย

สมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10902  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  และแนวทางการวินิจฉัยองค์การ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ รวมไปถึงการออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ  
การด าเนินการวินิจฉัยองค์การ และการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ จัดท ารายงาน และรายงานผลการ
วินิจฉัยองค์การต่อผู้เกี่ยวข้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090201 ก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการวินิจฉัยองค์การ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา
องค์การ 

1) ก าหนดเป้าหมายการวินิจฉัย 
ประเด็น เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
และขนาดที่จะท าการศึกษา 
2) ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
วินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน 
กระบวนการ และเครื่องมือที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
วินิจฉัย 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090202 ออกแบบเนื้อหา
และเครื่องมือในการวินิจฉัย
องค์การ 

1) ก าหนดเนื้อหาและข้อมูลที่
ต้องการจากการวินิจฉัย 
2) ออกแบบเครื่องมือวินิจฉัย 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090203 ด าเนินการวินิจฉัย
องค์การ 

1) สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยองค์การ 
2) ด าเนินการ ควบคุม และ
ติดตามการวินิจฉัยองค์การด้วย
แนวทาง และเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090204 วิเคราะห์ผลการ
วินิจฉัยองค์การ จัดท ารายงาน 
และรายงานผลการวินิจฉัย
องค์การต่อผู้เกี่ยวข้อง 

1) รวบรวม วิเคราะห์ผลการ
วินิจฉัยองค์การ สรุปปัญหา และ
แนวทางด าเนินการพัฒนาองค์การ 
2) จัดท ารายงาน และน าเสนอผล
การวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10903 เก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis)  
2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis Tools) 
3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และตัวแบบในการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ 
4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และวิธีการสื่อสาร 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถออกแบบเครื่องมือวินิจฉัยองค์การได้ 
2) สามารถวิเคราะห์ และสรุปผลจากการวินิจฉัยองค์การได้ 
3) สามารถสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยองค์การได้ 
4) สามารถใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอ หรือสื่อสารผลการวิเคราะห์ได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการวินิจฉัยองค์การได้ 
2) ระบุหรืออธิบายประเภท หรือลักษณะ หรือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือวินิจฉัยองค์การได้ 
3) ก าหนด และเลือกใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
4) เขียนหรือบรรยายผลของการวินิจฉัยองค์การได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยองค์การ 
2) แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมในการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวินิจฉัยองค์การได้ 
3) แสดงตัวอย่างรายงานผลการวินิจฉัยองค์การได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การก าหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และ

วินิจฉัยองค์การโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การ

สัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการก าหนด และออกแบบเครื่องมือ

วินิจฉัยองค์การ และการวินิจฉัยองค์การซึ่งจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ขององค์การที่แตกต่าง 

เพ่ือให้ได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นตรงที่สุด 

นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการแสดงให้เห็นทักษะส าคัญในการสื่อสารเพ่ือให้กลุ่มผู้ที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง

กับการวินิจฉัยองค์การกลุ่มต่าง ๆ ได้มีความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยองค์การ และผลของ

การวินิจฉัยองค์การ 

(ค) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

การวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis) เป็นการใช้ตัวแบบ หรือเครื่องมือ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
ศึกษา ท าความเข้าใจ และประเมินมิติต่าง ๆ  ขององค์การในปัจจุบัน ตั้งแต่สิ่งที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในเชิงวัตถุวิสัย จนถึงลักษณะที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยง่าย โดยการวินิจฉัยองค์การมีจุดประสงค์เพื่อค้นหา
รากเหง้าของประเด็นปัญหาที่องค์การก าลังเผชิญอยู่ หรือก าลังจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อค้นหาแนวทางในการ
พัฒนา และแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ตัวแบบหรือเครื่องมือวินิจฉัยองค์การชนิดต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการ ความจ าเป็น และเป้าหมายขององค์การ 

เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis Tools) เป็นตัวแบบ หรือระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือ
ท าความเข้าใจมิติต่าง ๆ ขององค์การ อาจสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งแยกประเภทได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ในการ
ประเมินนี้มุ ่งหวังให้ผู ้รับการประเมินเข้าใจเป้าหมายของการวินิจฉัย ข้อจ ากัดของการวินิจฉัย และเลือกใช้
เครื่องมือวินิจฉัยองค์การที่เหมาะสมเป็นส าคัญ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10903  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเก็บ และรวบรวมข้อมูลส าหรับการวินิจฉัยองค์การ 
รวมไปถึงการสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090301 เก็บ และรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวินิจฉัยองค์การ 

1) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บ 
และรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วินิจฉัยองค์การ 
2) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนด
เอาไว้ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090302 สรุปข้อมูลการ
วินิจฉัยองค์การเบื้องต้น 

1) จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ต่อได้ 
2) สรุปข้อมูลการวินิจฉัยเบื้องต้น
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
ตารางข้อมูล สถิติ กราฟ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis)  
2) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis Tools) 
3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการเก็บ และรวบรวมข้อมูลส าหรับการวินิจฉัยองค์การ 
4) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถออกแบบเครื่องมือเก็บ และรวบรวมข้อมูลได้ 
2) สามารถวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเบื้องต้นได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการเก็บ และรวบรวมข้อมูลได้ 
2) ระบุหรืออธิบายประเภท หรือลักษณะ หรือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล

ประเภทต่าง ๆ ได้ 
3) ก าหนด และเลือกใช้เครื่องมือเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ

องค์การได ้
4) สรุป หรืออธิบายข้อมูลการวินิจฉัยองค์การด้วยรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และตรงได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือเก็บ และรวบรวมข้อมูลได้ 
2) แสดงวิธีการใช้เครื่องมือเก็บ และรวบรวมข้อมูลได้ 
3) แสดงตัวอย่างรายงานสรุปข้อมูลการวินิจฉัยองค์การได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้  

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การเก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลการวินิจฉัย

องค์การเบื้องต้นโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การ

สัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

(ข) ค าแนะน า  

การประเมินสมรรถนะส าหรับระดับ 4 นี้ จ าเป็นต้องอ้างอิงจรรยาบรรณของสมรรถนะระดับ 3 

(ค) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการเลือกใช้ ออกแบบเครื่องมือ และการ

ด าเนินการเก็บ รวบรวม และสรุปข้อมูลเบื้องต้นที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างขององค์การ เพ่ือ

น าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การในเชิงลึกต่อไป 
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(ง) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

การวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis) เป็นการใช้ตัวแบบ หรือเครื่องมือ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
ศึกษา ท าความเข้าใจ และประเมินมิติต่าง ๆ  ขององค์การในปัจจุบัน ตั้งแต่สิ่งที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในเชิงวัตถุวิสัย จนถึงลักษณะที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยง่าย โดยการวินิจฉัยองค์การมีจุดประสงค์เพื่อค้นหา
รากเหง้าของประเด็นปัญหาที่องค์การก าลังเผชิญอยู่ หรือก าลังจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อค้นหาแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ตัวแบบ หรือเครื่องมือวินิจฉัยองค์การชนิดต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการ ความจ าเป็น และเป้าหมายขององค์การ 

เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis Tools) เป็นตัวแบบ หรือระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือ
ท าความเข้าใจมิติต่าง ๆ ขององค์การ อาจสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งแยกประเภทได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ในการ
ประเมินนี้มุ ่งหวังให้ผู ้รับการประเมินเข้าใจเป้าหมายของการวินิจฉัย ข้อจ ากัดของการวินิจฉัย และเลื อกใช้
เครื่องมือวินิจฉัยองค์การที่เหมาะสมเป็นส าคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10904  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการศึกษารวบรวมเครื่องมือทางเลือกใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาองค์การ รวมไปถึงการออกแบบแผนการด าเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090401 ศึกษาเครื่องมือ
ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา
องค์การ 

1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือพัฒนาองค์การชนิดต่าง 
ๆ 
2) สรุปข้อมูลเครื่องมือทางเลือก
ในการพัฒนาองค์การ โดยอาจ
สรุปประเด็นส าคัญ เช่น แนวคิด 
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การด าเนินงาน ผลกระทบ 
ผลลัพธ์ เป็นต้น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090402 ออกแบบแผนการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น 

1) ศึกษาข้อจ ากัด รวมถึง
ข้อสนับสนุนต่าง ๆ ในการใช้
เครื่องมือพัฒนาองค์การชนิดต่าง 
ๆ ในองค์การ 
2) ออกแบบแผนการด าเนินการ
พัฒนาองค์การ (กรอบเวลา) 
ส าหรับเครื่องมือพัฒนาองค์การ
ชนิดต่าง ๆ เบื้องต้น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการพัฒนาองค์การ  
2) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การแต่ละชนิดได้ 
2) สามารถออกแบบการพัฒนาองค์การเบื้องต้นทางด้านกรอบเวลาได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การได ้
2) ระบุหรืออธิบายประเภท หรือลักษณะ หรือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือพัฒนาองค์การประเภทต่าง ๆ 

ได ้
3) ก าหนด และเลือกเครื่องมือพัฒนาองค์การที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือพัฒนาองค์การได้ 
2) แสดงตัวอย่างแผนการพัฒนาองค์การเบื้องต้นได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การรวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการ

พัฒนาองค์การ (Intervention Tools) โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียน

แบบตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน 

เป็นต้น 

(ข) ค าแนะน า  

การประเมินสมรรถนะส าหรับระดับ 4 นี้ จ าเป็นต้องอ้างอิงจรรยาบรรณของสมรรถนะระดับ 3 

(ค) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการเลือกใช้ หรือผสมผสานเครื่องมือพัฒนา

องค์การ (Intervention Tools) ชนิดต่าง ๆ ในชั้นเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ รวมถึง

ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการพัฒนาองค์การด้วยเครื่องมือพัฒนา

องค์การที่ได้พัฒนาขึ้น 
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(ง) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

เครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools หรือ Organization Development Intervention Tools) เป็น
โปรแกรม หรือแผนงานที่ได้รับการออกแบบวางโครงสร้างขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาขององค์การ และท าให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เครื่องมือพัฒนาองค์การอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ขององค์การ เช่น 
กระบวนการ ผลงาน ความรู้ ทักษะ เจตจ านง โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี การประเมิน การพัฒนาอาชีพ การ
สรรหาว่าจ้าง การรักษาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10905  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องกับปัญหา และเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ รวมถึงการน าเสนอเครื่องมือพัฒนาองค์การต่อผู้บริหาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090501 ออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องกับปัญหา และ
เป้าหมายในการพัฒนาองค์การ 

1) คัดเลือกเครื่องมือพัฒนา
องค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาองค์การ และปัญหา
ขององค์การ 
2) ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ
พัฒนาองค์การ รวมถึงแผนการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
พัฒนาองค์การ และปัญหาของ
องค์การ 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090502 น าเสนอเครื่องมือ
พัฒนาองค์การต่อผู้บริหาร 

1) น าเสนอแนวคิด หลักการ และ
วิธีการด าเนินงาน 
2) น าเสนอความร่วมมือต่างๆที่
ต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10904 รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  
2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถออกแบบการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
2) สามารถออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
3) สามารถสื่อสารด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ และได้รับความ

ร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การได้ 
2) ระบุ หรืออธิบายประเภท หรือลักษณะ หรือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือพัฒนาองค์การประเภทต่าง ๆ 

ได ้
3) เลือก หรือปรับปรุงเครื่องมือพัฒนาองค์การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
4) อธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการในการใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือพัฒนาองค์การได้ 
2) แสดงตัวอย่างแผนด าเนินการพัฒนาองค์การได้ 
3) แสดงวิธีการน าเสนอแนวทาง และเครื่องมือในการพัฒนาองค์การได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนา

องค์การ (Intervention Tools) โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบ

ตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็น

ต้น 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้ หรือผสมผสาน หรือ

สร้างสรรค์เครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) ชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ 

รวมถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการก าหนดแผนด าเนินการพัฒนาองค์การด้วยเครื่องมือพัฒนาองค์การ

ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การ รวมทั้งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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(ค) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

เครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools หรือ Organization Development Intervention Tools) 
เป็นโปรแกรม หรือแผนงานที่ได้รับการออกแบบวางโครงสร้างขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาขององค์การ และท าให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เครื่องมือพัฒนาองค์การอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ขององค์การ เช่น 
กระบวนการ ผลงาน ความรู้ ทักษะ เจตจ านง โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี การประเมิน การพัฒนาอาชีพ การ
สรรหาว่าจ้าง การรักษาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10906  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเตรียมงานการสื่อสาร เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และ
ก าหนดทิศทางร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ รวมไปถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาผู้บริหารในการ
พัฒนาองค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090601 เตรียมงานการ
สื่อสาร เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
และก าหนดทิศทางร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การ 

1) สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาองค์การให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง สร้างการมีส่วนร่วม 
เพ่ือลดแรงต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 
2) ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาองค์การ 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090602 ให้ค าแนะน า
ปรึกษาผู้บริหารในการพัฒนา
องค์การ 

1) ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้บริหารใน
การด าเนินการพัฒนาองค์การ 
2) ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้บริหาร 
ในการ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการพัฒนา
องค์การ 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10905 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) 

 10908 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความ

ร่วมมือได้ 
2) สามารถก าหนดแผนการ หรือแนวทางในการพัฒนาองค์การร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
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3) สามารถให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาท้ังในเชิงเทคนิค และเชิงการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
แก่ผู้บริหารได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การต่อความส าเร็จในการ

บริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ได้ 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) แสดงวิธีการให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาในการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
องค์การ 

2) แสดงวิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาองค์การให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ขององค์การ 

3) แสดงเครื่องมือที่ใช้ส าหรับสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดง

หลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารเพื่อลดแรงต่อต้าน แสวงหาความ

ร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บริหารใน

การพัฒนาองค์การเพื่อให้การด าเนินการสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การ 

และได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10907  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รวมถึงการ
จัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090701 ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ 

1) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
องค์การตามแผนที่ก าหนดร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามระยะ 
2) วิเคราะห์ผลการด าเนินการ
พัฒนาองค์การตามกรอบ
ระยะเวลา และแก้ไขปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไป
อย่างราบรื่น 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090702 จัดการช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน 

1) ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดผลอย่างถาวร 
โดยค านึงถึงลักษณะวัฒนธรรม
องค์การ และเป้าหมายองค์การ 
2) ด าเนินการส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดผลอย่างถาวร
กับกลุ่มเป้าหมาย 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถบริหารโครงการ หรือการด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์การได้ 
2) สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาองค์การได้ 
3) สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาองค์การได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของการพัฒนาองค์การได้ 
2) อธิบายขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในการพัฒนาองค์การได้ 
3) อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ 
4) อธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการในการใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือพัฒนาองค์การได้ 
2) แสดงตัวอย่างแผนการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ 
3) แสดงวิธีการน าเสนอแนวทาง และเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผนโดยใช้วิธีการ

ใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้ หรือผสมผสาน หรือ

สร้างสรรค์แนวทางในการบริหารพัฒนาองค์การให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งการจัดการการเปลี่ยนแปลง

องค์การที่เกิดจากการพัฒนาองค์การของผู้เข้ารับการประเมิน 

(ค) ค าศัพท์เฉพาะส าหรับหน่วยสมรรถนะนี้ 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นแนวทางในเชิงระบบในการรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน 
หรือเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ โดยในที่นี้มุ่งให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา
องค์การ ทั้งนี้วัตถุประสงค์อันส าคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
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เปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิผล ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้  

ตัวแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Kurt Lewin มี 3 ขั้นตอนส าคัญ คือ  

1) การละลายความคุ้นชินเดิม (Unfreezing) 
2) การใส่การเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าไป (Change) 
3) การรักษาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่อย่างถาวร (Refreezing) 
นอกจากนี้ยังมีตัวแบบด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่อาจสามารถน ามาใช้อ้างอิงในการจัดการการ
เปลี ่ยนแปลงได้ อาทิ ตัวแบบของ  Kotter (Kotter's 8-Step Process for Leading Change) ตัวแบบของ 
McKinsey (McKinsey’s 7Ss Model) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถท่ีผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๓๙๐ 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10908  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบตัวชี ้ว ัดความส าเร็จ และเครื ่องมือ
ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตาม และ
ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ และน าเสนอผลการพัฒนาองค์การด้วย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รหัส 1090801 ออกแบบตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และเครื่องมือ
ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ และแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1) ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
2) จัดท าเครื่องมือประเมินผล
ส าเร็จ และแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

รหัส 1090702 จัดการช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน 

1) ติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูล 
2) ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ผล 
และจัดท ารายงาน 

1) ข้อสอบข้อเขียน 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 10907 ด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผน 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้  
1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถก าหนดตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมินผลในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ

ได้ 
2) สามารถติดตามผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัดได้ 
3) สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนาองค์การได้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายความหมาย หรือความส าคัญ หรือความจ าเป็นของติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ

พัฒนาองค์การได้ 
2) อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนา

องค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
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3) อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในการออกแบบเครื่องมือในการประเมิน
ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้ 
2) แสดงตัวอย่างเครื ่องมือวัด หรือประเมินความส าเร็จของอการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ขององค์การได ้
3) แสดงวิธีการน าเสนอผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การจากผลการประเมินได้ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การด าเนินการติดตาม ประเมิน และรายงาน

ผลการพัฒนาองค์การโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การ

สัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการ

พัฒนาองค์การ รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความส าเร็จของการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ขององค์การ 

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ขอรับการประเมินได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติ ดตาม 

ประเมิน และน าเสนอผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การด้วยระเบียบวิธี หรือเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ขององค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20101 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2010101 ปฏิบัติงานอยู่บน
พ้ืนฐานของจริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมอันดี เคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

1.2 ใช้ข้อมูล และทรัพยากรของ
องค์การอย่างสุจริต มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

2010102  ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2.1 ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงไม่ใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่เอื้อประโยชน์อันมิควรแก่
ตนเองและผู้อื่น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ 
หรืออาชีพอ่ืนที่เป็นการแข่งขัน 
หรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
องค์การที่ตนสังกัดอยู่ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด   

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
2) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายองค์การ 
3) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
ทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1   หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้อง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ 
2) ระบุหรืออธิบายหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอันดี 
3) ระบุหรืออธิบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.) 
 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะเวลานาน 

2) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการไม่มีพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค ์

3) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วย
กับพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม และมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางป้องกัน 

 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.) 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20102 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และเป็นตัวอย่างทีดีในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2010201 เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรม 

1.1 เป็นตัวอย่างที่ดีในปฏิบัติงาน
อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรมอันดี เคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 เคารพ และเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.3 เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ประกอบวิชาชีพอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
เคารพและรักษาความลับข้อมูล
ส่วนบุคคล และองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.4 เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้
ข้อมูล และทรัพยากรขององค์การ
อย่างสุจริต มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.5 ถ่ายทอด และจูงใจให้
ผู้ร่วมงานยึดมั่นในหลักที่พึงปฏิบัติ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า และส่งเสริม
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2010202  เป็นตัวอย่างทีดีในการ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2.1 เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่รับ
ผลประโยชน์อันมิชอบด้วย
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมถึงไม่ใช้ต าแหน่ง หน้าที่เอ้ือ

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๔๐๐ 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

ประโยชน์อันมิควรแก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

2.2 เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วน
ร่วมในการประกอบธุรกิจ หรือ
อาชีพอ่ืนที่เป็นการแข่งขัน หรือขัด
ต่อผลประโยชน์ขององค์การที่ตน
สังกัดอยู่ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด   

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
2) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายองค์การ 
3) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
ทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุหรืออธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้อง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ 
2) ระบุหรืออธิบายหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอันดี 
3) ระบุหรืออธิบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.) 
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะเวลานาน 
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2) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการไม่มีพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค ์

3) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วย
กับพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม และมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางป้องกัน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20201 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลต้องแสวงหาแหล่งข้อมูล และรวบรวมความรู้ ข้อมูล หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  ประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสาเหตุ 

7. ส าหรบัระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2020101  แสวงหาแหล่งข้อมูล 
และรวบรวมความรู้ ข้อมูล หรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
  

1.1 ติดตามและรวบรวมข้อมูล
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
ข่าวสาร และความรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 
 

1.2 แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 
 

2020102  ประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ
สาเหตุ 
  

2.1 วิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สามารถคิดตรรกะเชิงเหตุผล 
(Logical Thinking / 
Reasoning) เพ่ือระบุประเด็น
ส าคัญ และสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 น าเสนอแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงงาน รวมถึงคาดการณ์
สถานการณ์ หรือปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน เพ่ือก าหนดวิธีการรองรับ
สถานการณ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด   

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์การ 
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3) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการสรุป และจัดท ารายงาน 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล 
2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
3) ทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
4) ทักษะในการตัดสินใจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. อธิบายแนวทางในการการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ระบุวิธีการรวบรวมข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์การ 
3. เข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ 
4. สรุป และจัดท ารายงานเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แบบรวบรวมข้อมูล 
2) รายงานสรุปผลข้อมูล 
3) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4) รายงานผลการวิเคราะห์ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถทางความคิดในการรวบรวม แยกแยะ ประมวลผลและสรุป
ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก  
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20202 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2020201  วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
  
  
   

1.1 สามารถคิดตรรกะเชิงเหตุผล 
(Logical Thinking / 
Reasoning) เพ่ือระบุประเด็น
ส าคัญ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้
ในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.3 ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการแก้ไข-รับมือกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2020202  คิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม  

2.1 ระบุข้อบกพร่อง หรือช่อง
โอกาสในการพัฒนา หรือสร้าง
นวัตกรรม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2.2 สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
น าไปสู่การปฏิบัติในองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด   

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์การ 
3) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการสรุป และจัดท ารายงาน 
5) ความรู้เกี่ยวกับงานหรือเรื่องท่ีจะสร้างนวัตกรรม 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล 
2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
3) ทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
4) ทักษะในการตัดสินใจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์เนื้อหา 
2) รวบรวมและประยุกต์ใช้ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์การ 
3) ท าความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ 
4) สรุป และจัดท ารายงานเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์ 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แบบรวบรวมข้อมูล 
2) รายงานสรุปผลข้อมูล 
3) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4) ความส าเร็จในการก าหนดหลักการในการตัดสินใจ 
5) รายงานผลการวิเคราะห์ 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ แนวคิด รวมไปถึงประสบการณ์เพื่อสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ทั้งที่เป็น
สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสิ่งที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมอันนามาซึ่งคุณค่าหรือ ผลประโยชน์
นวัตกรรมอาจเป็นนวัตกรรมสินค้า และบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

เจ้าหน้าที ่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้

ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้า

รับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค  
3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20301 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถเรียนรู ้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเชื ่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational 
Computer and Network skills) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่เก่ียวข้อง
งานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมีส่วนร่วมใน
เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงานอิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2030101 
ใช้สารสนเทศ (Information) ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแอปพริเคชั่น 
(Application) ในการปฏิบัติงาน 
และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 
 

1.2 ร่วมในการทดสอบระบบ
สารสนเทศ (IT system) ตาม
ข้อก าหนด และให้ความรู้ในการใช้
ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2030102 
ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิ
จิตัลที่องค์การใช้งานอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ใช้งาน (User) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 มีความเข้าใจ และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 
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3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT 
4) ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน 
6) ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงานอิเล็กทรอนิคส์ 
2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่เก่ียวข้องงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (HR Software) 
3) สามารถใช้ระบบเครือข่าย (Operational Computer and Network skills) 
4) สามารถใช้ระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills)  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน 
2) เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT 
3) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการปฏิบัติหน้าที่ 
4) เข้าใจในวิธีการสั่งงานและกระบวนการท างานของระบบ ICT 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
2) การใช้ระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ในการปฏิบัติงาน 
14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด วิธีการ
ประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน

รูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อท าการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ

ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ต้องการ 
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2) วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพ่ือกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน น า

สารสนเทศที่ได้มาใช้เพ่ือประกอบการท ารายงาน 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอความ

ต้องการให้กับฝ่าย IT ขององค์การ 

4) เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงาน 

5) เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลส าหรับการวางระบบ ICT โดยวางแผนให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

6) ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ ICT 

7) ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ระบบงาน ICT ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
4) ประเมินภาคความรู้เอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20302 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถน าทักษะทางด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ 
ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ ในการสืบค้น ประมวลผลและน าเสนอ
ข้อมูล (Ethical and Responsible use of the Digital) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานของตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2030201 
วิเคราะห์ และก าหนดแนว
ทางการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ความต้องการในการวางระบบ 
ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ใน
การปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.3 ร่วมในการตัดสินใจเลือก
ระบบ ICT ที่ต้องการใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผน 
และให้ข้อมูลส าหรับการวางระบบ 
ICT 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.4 ทดลองใช้ระบบ ICT และ
ประเมินประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบ ICT 
รวมถึงติดตาม ประเมินผลการใช้
งานระบบ ICT เพ่ือปรับปรุงอย่าง
สม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.5 ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ 
ICT แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องใน
องค์การ รวมถึงติดตาม 
ประเมินผลการใช้งานระบบ ICT 
เพ่ือปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2030202 
ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) 
ในการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษาข้อมูล ความก้าวหน้าที่
เกี่ยวกับอุปกรณ์และสื่อด้านดิจิทัล 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2.2 น าเสนอแนวทางการใช้
อุปกรณ์ด้านดิจิทัลให้ทันสมัย และ

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

สอดคล้องกับการใช้งานของ
องค์การ 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 
3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT 
4) ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน 
6) ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2) ทักษะในการสรุป และจัดท ารายงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน 
2) เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT 
3) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการปฏิบัติหน้าที่ 
4) เข้าใจในวิธีการสั่งงานและกระบวนการท างานของระบบ ICT 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
2) การใช้ระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ในการปฏิบัติงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  
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1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน

รูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อท าการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ

ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ต้องการ 

2) วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพ่ือกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน น า

สารสนเทศที่ได้มาใช้เพ่ือประกอบการท ารายงาน 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการนการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอความต้องการ

ให้กับฝ่าย IT ขององค์การ 

4) เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงาน 

5) เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลส าหรับการวางระบบ ICT โดยวางแผนให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

6) ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ ICT 

7) ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ระบบงาน ICT ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินภาคความรู้เอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20401 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   พัฒนาตนเอง อย่างสม ่าเสมอ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2040101 
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

1.1 ค้นคว้า หาความรู้ วิธีการ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในวิชาชีพ
และรอบตัวอย่างสม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2040102 
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงาน 

2.1 ติดตาม วิเคราะห์ข่าวสาร 
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแนวคิด 
วิธีการในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
2) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
4) ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช 
13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสาร การฟัง การถาม และการให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้ 
2) ทักษะในการก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา 
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3) ทักษะในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการที่เปลี่ยนแปลง
และไม่แน่นอน 

4) ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

5) ทักษะในการใช้เทคนิค และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิผล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
2) มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3) เข้าใจหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการศึกษาองบรมเก่ียวกับการเรียนรู้และพัฒนา 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) ความรู้ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2) หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว 

3) แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงงาน 

4) แนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ร่วมงาน 

5) การโค้ช คือ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงและปลดปล่อยศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20402 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงพัฒนาผู้ร่วมงาน ตลอดจนใช้ความรู้นั้นในการ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและศักยภาพ และพัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2040201 
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองทั้งระดับบุคคลและ
องค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
พัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2040202 
พัฒนาผู้ร่วมงาน และติดตามผล
การพัฒนา 

2.1 วิเคราะห์ความจ าเป็น ก าหนด
เป้าหมาย และวางแผนการพัฒนา
ผู้ร่วมงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2.2 ด าเนินการพัฒนาผู้ร่วมงาน
ตามแผน โค้ชและให้ค าแนะน า
ปรึกษา ติดตามผล และติดตามผล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
2) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
4) ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช 
13.2   ความต้องการด้านทักษะ 

1) ทักษะในการสื่อสาร การฟัง การถาม และการให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ได้ 

2) ทักษะในการก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนา 
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3) ทักษะในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการที่
เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน 

4) ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

5) ทักษะในการใช้เทคนิค และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิผล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

1)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ระบุแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
2) มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3) เข้าใจหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช 

1.1.1 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการศึกษาอบรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

2)  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม 

2) บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง 

3) แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน น าไปปฏิบัติต่อได้ 

4) ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้ เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20501 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สื่อสาร และรวมรวมข้อมูลในการสื่อสาร 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และความรู ้สึก โดยการใช้การพูด การเขียน และการ
แสดงออกด้วยอวัจนภาษา ในรูปแบบและบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยสามารถถ่ายทอด และรับข้อมูล ความรู้ 
ความคิดเห็นและความรู้สึก ระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารเกิดความเข้าครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเลือกใช้ช่องทาง 
เครื่องมือ และเทคนิคในการสื่อให้กับผู้อื่นได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับลักษณะและคุณสมบัติของ
ผู้รับสารอาทิ สื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูล สื่อสารเพื่อการสอน และสื่อสารเพื่อกระตุ้นโน้มน้าวจูงใจให้เปลี่ยนแปลงการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2050101 
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.1 ก าหนดเป้าหมายในการ
สื่อสารได้ชัดเจน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 ท าการสื่อสารได้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วนและตรงประเด็น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2050102 
เลือกใช้สื่อ และรวมรวมข้อมูลใน
การสื่อสาร 

2.1 เลือกใช้สื่อ และช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 เก็บข้อมูลความคิดเห็น และ 
Feedback จากการสื่อสารใน
ช่องทางต่าง ๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อ และเครื่องมือ 
2) ความรู้เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการบริหารการสื่อสาร 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสาร และแนวทางการประเมินผลกระทบ เพ่ือปรับเปลี่ยนแผน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการสื่อสารด้วยสื่อ ช่องทาง และวิธีการต่าง ๆ 
2) ทักษะในการจัดท าสื่อและเครื่องมือสื่อสาร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1   หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการเลือกใช้สื่อและช่องทางท่ีเหมาะสม 
2) อธิบายการเก็บข้อมูลความคิดเห็น 
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14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการศึกษาอบรมเรื่องการสื่อสาร 
2) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่

ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม 

2) บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง 

3) แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน น าไปปฏิบัติต่อได้ 

4) ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20502 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถประเมิน จัดล าดับ และตัดสินประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สื ่อ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื ่อสารได้เป็นอย่างดี ครบคลุมถึงทักษะการสื ่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมที ่มี
องค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งในด้านภาษา และวัฒนธรรม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2050201 
วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผน
การสื่อสาร ประเภท เนื้อหา 
ขั้นตอน วิธีการ เวลา และภาษาท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1.2 จัดท าสื่อ ช่องทาง และ
เครื่องมือส าหรับการสื่อสารให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2050202 
บริหารการสื่อสารและกลไกใน
การสื่อสาร 

2.1 บริหารกลไกการสื่อสาร 
ช่องทาง สื่อ และเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2.2 ทบทวน ปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาแผนการสื่อสารให้บรรถุ
วัตถุประสงค์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2050203 
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
นโยบาย และถูกต้องตามหลักการ 

3.1 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลต่างๆ ใน
องค์การอย่างสม ่าเสมอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 3.2 เรียบเรียงเนื้อหาในการ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 3.3 สื่อสารเชิงรุก และตอบสนอง
ต่อข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างฉับไว 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

2050204 
สร้างความน่่าเชื่อถือ 

4.1 สามารถน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุม เพื่อขออนุมัติการ
ด าเนินงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี ่ยวกับการสร้างวิธีการสื่อสารเชิงรุก และความเข้าใจเกี ่ยวกับความละเอียดอ่อนของ

ความรู้สึกของผู้รับสารในการสื่อสาร 
2) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์การทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการน าเสนอ 
4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสาร ประเภทของสื่อ และข้อดีข้อเสีย 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร 
2) ทักษะในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการสื่อสาร 
3) ทักษะในการน าเสนอ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนการสื่อสาร 
2) อธิบายการจัดท าสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร 
3) อธิบายการสื่อสารเชิงรุก  
14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) หนังสือรับรองการศึกษาอบรมเรื่องการสื่อสาร 
2) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
14.3 ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

1) การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม 

2) บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง 

3) แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน น าไปปฏิบัติต่อได้ 

4) ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20601 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเคารพซึ่งกันและ
กัน (Respectfully with diverse team) มีความยืดหยุ่น (Exercise Flexibility) เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ 
(Willingness to be helpful) และประนีประนอม (Making necessary compromises) ต่อกัน มีความสามารถ
ในการก าหนดและเชื่อมโยงเป้าหมายบุคคล หน่วยงาน องค์การ และแบ่งความรับผิดชอบในการท างาน (Share 
responsibility) ร่วมกันอย่างสอดคล้อง ยกย่อง ชื่นชม แก่สมาชิกของทีมที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (Value 
the individual Contribution) เสียสละ มองเห็นผลประโยชน์ และเป้าหมายร่วมกัน (Common goal) เป็น
หลัก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี เหนียวแน่น และผูกพันซึ่งกันและ
กัน ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของสมาชิกขององค์การ  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2060101 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

1.1 มีทัศนคติที่ดี เคารพและ
เชื่อมั่นต่อผู้ร่วมงาน รวมถึง
กระตือรือร้นในการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

1.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี 
และผูกพันซึ่งกันและกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2060102 
ท างานเป็นทีม 

2.1 รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ด้วยเหตุและผล รวมถึงเสนอความ
คิดเห็น ให้ค าแนะน า และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตรงไปตรงมา
และจริงใจ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.2 ร่วมก าหนดเป้าหมายของ
ทีมงาน และปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความมุ่งม่ันที่จะให้ทีมบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงรับผิดชอบต่อ
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของทีม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

2.4 ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด ค่านิยม 
ความเชื่อ และวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ศาสนา รวมถึงความหลากหลาย

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๔๓๖ 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

อ่ืนๆ และใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 
2.5 จัดการความขัดแย้ง อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1 ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างของบุคคล และน ามาเป็นประโยชน์ในการ

ท างานร่วมกัน 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และวิธีการบริหารความขัดแย้ง 
13.2 ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) ทักษะในการระบุเป้าหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกของทีมงาน 
3) ทักษะในการน าเสนอ แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน 
4) ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ 
5) ทักษะในการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีม สนับสนุนสมาชิกทีมงานให้มีส่วน

ร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
2) อธิบายการจัดการความขัดแย้ง และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แฟ้มประวัติการท างาน 
2) แฟ้มประวัติสะสมผลงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
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ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ภายในทีม และภายนอกทีม 

เป็นบทบาทหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ และบทบาทท่ีไม่เป็นทางการในการท างานร่วมกัน 

หมายความรวมถึง การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20602 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้น า และกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในทีมต่างมุ่งมั่น และมีแรงขับอย่างแรงกล้าที่
จะผลักดันให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และเกิดความส าเร็จสูงสุด อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถผลักดันโน้มน้าวจูง
ใจ (Motivation) สมาชิกในทีมให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เหตุและผลซึ่งกันและกัน รู้สึกเป็นมิตร และมี
ภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนทีมไปพร้อม ๆ กัน ในทิศทางท่ีเหมาะสมกลมเกลียว และราบรื่น อีกท้ังยังให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2060201 
แสดงออกถึงภาวะผู้น า 

1.1 เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และพร้อมรับผิดชอบ
ผลงานที่เกิดขึ้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

1.2 สร้างโอกาส สนับสนุนให้
สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ผูกพันต่อเป้าหมายของทีมร่วมกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2060202 
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและ
สนับสนุนทีมงาน 

2.1 ให้แนวทาง ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทีมท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2.2 ติดตามประเมินผลการท างาน
ของทีม ชื่นชม และสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 
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13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการน าเสนอ แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน 
2) ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ 
3) ทักษะด้านการเป็นผู้น า แสดงออกถึงการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) อธิบายการติดตามประเมินผลการท างานของทีม 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) แฟ้มประวัติการท างาน 
2) แฟ้มประวัติสะสมผลงาน 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 

ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ภายในทีม และภายนอกทีม 

เป็นบทบาทหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ และบทบาทท่ีไม่เป็นทางการในการท างานร่วมกัน 

หมายความรวมถึง การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20700 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ (Change Management and Partnering) 
เป็นความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจ และกลยุทธ์องค์การ 
รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นชอบและปฏิบัติตาม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2070001 
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

1.1 วิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
และวางแผนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

1.2 ติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผน ประเมินผล และ
ปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2070002 
สร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าว
ให้ผู้อื่นเห็นชอบและปฏิบัติตาม 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดเป้าหมาย และแนวทาง
การน าเสนอ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2.2 ด าเนินการน าเสนอ รับฟัง
ความคิดเห็น โต้แย้ง และอภิปราย
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย รวมถึงสร้าง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
3. เอกสารรับรองการศึกษาฝึก
อบร 
 

2070003 
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ และคู่คิดเชิงกล
ยุทธ์องค์การ (Business & 
Strategic Partnering) 

3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
และแผนงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจ และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆใน
องค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

3.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การและหน่วยงาน
อย่างใกล้ชิด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

3.3 สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อัน
ดี และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับ

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

การด าเนินธุรกิจ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
3.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
องค์การที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

3.5 ก าหนดแนวทางและแผน
ป้องกันความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

3.6 ด าเนินการ ติดตาม และ
ทบทวนผลการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันความเสี่ยง สรุปและ
น าเสนอผล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2070004 
บริหารสถานการณ์วิกฤต 

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตที่
อาจเกิดขึ้น และติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

4.2 วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตที่
อาจเกิดขึ้น และติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

4.3 ด าเนินการตามแผนงาน และ
ประเมินผล เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ 
4) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ 
5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ 
6) ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ

ขององค์การและหน่วยงาน 
7) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
8) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนป้องกันความเสี่ยง 
9) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล และการน าเสนอ

ผล 
10) ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล 
11) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต แนวทางการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต

ที่อาจเกิดข้ึน 
12) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้น 
13) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะในการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
2) ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
3) ทักษะในการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดเป้าหมายและ

แผนงานการน าเสนอ 
4) ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5) ทักษะในการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการด าเนินงาน 
6) ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการจูงใจผู้อื่น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) อธิบายการก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2) อธิบายการประเมินผลละปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
3) อธิบายการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการน าเสนอ 
4) อธิบายการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5) อธิบายการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6) อธิบายแนวทางและแผนป้องกันความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
7) อธิบายแนวทางบริหารและแผนปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต 

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1) ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2) แนวคิด วิธีการโน้มน้าวผู้อ่ืน 
3) ตัวอย่างแผนงาน และแนวด าเนินธุรกิจขององค์การ 
4) ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
5) ตัวอย่างแผนการบริหารสถานการณ์วิกฤต 

14.3  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู ้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ

ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis) หมายถึง กระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือต่อสาธารณะ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20800 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารความหลากหลาย 

3. การจัดท าหน่วยสมรรถนะครั้งแรก  ประกาศเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

4. ประวัติการทบทวน/ยกเลิก หน่วยสมรรถนะ  

 การทบทวน ครั้งที่ 1  ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 สามารถบริหารความหลากหลายของแต่ละบุคคล อันหมายถึงด้านชาติพันธุ์ เพศ อายุ รวมถึงความ
แตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย ตระหนักเห็นคุณค่า
ของความหลากหลาย (Valued Diversity) และให้ความส าคัญกับแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน สามารถน าจุด
แข็งในความหลากหลายของแต่ละบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่ปรากฎรายละเอียด 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

2080001 
ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลาย 

1.1 วิเคราะห์ประเด็นความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และแนวโน้มความท้าทายที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อองค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

1.2 ออกแบบและจัดหากิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานในทุกๆ ระดับ
ได้ความรู้และมีส่วนร่วมร่วมกัน 
โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ
พนักงาน (Learning Style) และ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning 
culture) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

1.3 จัดช่องทางเพ่ือการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลาย และแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2080002 
สร้างบรรยากาศของการหลอม
รวมความแตกต่างหลากหลายของ
บุคคลเข้าด้วยกัน 

2.1 ก าหนดนโยบายและหลักใน
การปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
องค์การ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2.2 สนับสนุน และส่งเสริมการมี
ความเคารพซึ่งกันและกัน 
(Respect) การเปิดใจรับฟัง 
(Open-mindedness) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2080003 
บริหารความขัดแย้งในองค์การ 

3.1 นิยามประเด็นความขัดแย้ง 
โดยรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การเกิดประเด็นความขัดแย้ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล บริบทและ
ปัจจัย ต่างๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงของความขัดแย้งที่
เกิดข้ึน และผลกระทบทั้งในด้านที่
เป็นประโยชน์ และด้านที่เป็นโทษ
ของความขัดแย้ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

3.3 วิเคราะห์หาแนวทางการ
บริหารประเด็นความขัดแย้ง โดย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/
โมเดลในการบริหารความขัดแย้ง 
และด าเนินการบริหารความ
ขัดแย้ง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

2080004 
บริหารความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

4.1 ให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ค่านิยม และแนวทาง
การอยู่ร่วมกัน (awareness) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

4.2 ปลูกฝังการรับรู้และความไว
กับวัฒนธรรม (Cultural 
sensitivity) ให้กับพนักงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

4.3 ออกแบบและก าหนดตัวแบบ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่
เหมาะสม (Cultural 
competence) 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Knowledge & Skill) 

 ไม่ปรากฏรายละเอียด 
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13. ความรู้และทักษะที่ต้องการ (Required Knowledge & Skill) 

13.1  ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความหลากหลาย 
2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
3) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม 
4) ความรู้เกี่ยวกับการท างานในทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross Cultural 

team) 
5) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 
6) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
7) ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
8) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ 
9) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
10) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแนวนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ 
11) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังค่านิยม 
12) ความรู้เกี่ยวกับการจัดช่องทางการสื่อสาร 
13) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ (Technology and Social Media) 
14) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
15) ความรู้เกี่ยวกับประเภทของความขัดแย้ง 
16) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบความขัดแย้ง 
17) ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

13.2  ความต้องการด้านทักษะ 
1) ทักษะเจรจาต่อรอง 
2) ทักษะการสื่อสาร 
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence  
1) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการ 

ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน 
2) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ในการวางแผนและด าเนินการบริหาร 
3) อธิบายลักษณะธุรกิจที่องค์การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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4) อธิบายการประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
    14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) ตัวอย่างแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
3) หนังสือรับรองการศึกษาอบรมด้านการบริหารความแตกต่าง 

14.2  ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ 
2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 อธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่ปรากฎรายละเอียด 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน 
และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ 

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก 
2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์  
3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 ๔๕๓ 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 

1. นายวรกิต เตชะพะโลกุล   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
2. นางสาวอนิญชนา หอรัตนชัย  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
3. นางสาวชุษฎา ศรีกิจวิไลกุล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
4. นางสาวศรีประภา บุญสวน  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
5. นางสาวจารุณี พันธ์ศิริ   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 

 


