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คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกาลังคนที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กาหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
4. องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
• การรับรององค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการรับรององค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการต่ออายุองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 มาตรฐานองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการยื่ นขอเป็ น องค์ การที่ มีห น้า ที่รั บรองสมรรถนะบุค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ
o กระบวนการแนะนาและสนับสนุน องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
7. ฐานข้อมูล คุณวุฒิ วิช าชี พและระบบสารสนเทศในการบริ ห ารฐานข้ อ มูล และคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ฐานข้ อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
ในการบริ หารฐานข้ อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพแห่งชาติ
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวชิ าชีพ
กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ
ระบบหมวดหมูข่ องอาชีพ
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ)
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพแห่งชาติ
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนดโดย
ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้
ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติง าน นวัตกรรม
และระดับความยากง่ายของการทางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กาหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทางานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทางานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่ งเพื่อยกระดับ คุณวุฒิ วิชาชีพและการพัฒ นากาลั งคนของประเทศให้ส ามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทีย บเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ระดับ (Level)
ระดับ 1
National
Qualification of
Vocational
Competence 1
ระดับ 2
National
Qualification of
Vocational
Competence 2
ระดับ 3
National
Diploma
Qualification of
Vocational
Competence
ระดับ 4
National
Advanced
Diploma
Qualification of
Vocational
Competence

ระดับ 5
National
Qualification of
Professional
Competence

Basic Skilled
personnel/worker

Semi-Skilled
personnel /worker

Skilled
personnel/worker

supervisors,
foremen,
superintendents
academically
qualified workers,
junior management,

Professionally
qualified,
and midmanagement

คาอธิบายทั่วไป (Description)
มีทักษะในการปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานทั่วไป
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ผู้มีทักษะเบื้องต้น
จากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้มีทักษะฝีมือ

มีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดไว้แล้ว
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

ผู้มีทักษะ
เฉพาะทาง

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทาง
ความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ผู้ชานาญการใน
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
อาชีพ
เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง
มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะใน
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์การ
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่าง
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
อิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่น
ได้
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ระดับ (Level)

คาอธิบายทั่วไป (Description)
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
ระดับ 6
ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถ
National
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
Experienced
Qualification of
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน โดยสามารถนา
Specialists and
Higher
อาชีพ
องค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มี
Senior management
Professional
ความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกาหนด
Competence
นโยบายกลยุทธ์ขององค์การโดยจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ระดับ 7
องค์การ ระบบและนวัตกรรมการทางาน และ
National
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์
Qualification of Top management,
ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์การ
Advanced
Novel & Original
กาหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรม
Professional
ขององค์การได้ อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งใน
Competence
ระดับประเทศและนานาชาติ

หมายเหตุ : คาที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิ ชาชีพซึ่งนี้เป็นคาอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
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คาอธิบายระดับคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert)
คาอธิบายทั่วไป
ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานทั่วไป
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจากัด โดยมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
ความรู้
- มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(Knowledge)
ของขาติ
ทักษะ
- มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฎิบัติงาน การสื่อสารและการทางานประจา
(Skills) - มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการดาเนิน
ประสงค์ (Attitude) ชีวิตประจาวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่นในการทางาน
ผลผลิต
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
(Productivity)
นวัตกรรม
มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล สามารถใช้ ก ารพิ จ ารณา
(Innovation)
ความสัมพันธ์ของงานที่ปฎิบัติในขั้นพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้
(Application)
ความรับผิดชอบ มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีอานาจการตัดสินใจอย่างจากัด
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดไว้แล้ว
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ความรู้
มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คานวณ ขั้นพื้นฐาน
(Knowledge)
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น
ทักษะ
มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทางานประจาตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
(Skills)
วิธีการทางานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
การคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่
พบประจา และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่ อ สาร รั บ รู้ ข่ า วสารอย่ า งมี เ หตุ ผ ล และเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสงค์ (Attitude) ประสิ ทธิภ าพ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย สามารถทางานร่ว มกับ ผู้ อื่ น
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
ผลผลิต
สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสาหรับการทางานใน
(Productivity) สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฎิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
นวัตกรรม
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กาหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อย
(Application)
ได้
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจา และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างจากัด
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คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip.
Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุค คลที่ มี ทั ก ษะระดั บฝี มื อ และเทคนิ ค ในการปฎิบัติงาน
(Description) กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับ
การใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
(Knowledge) ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ทักษะ
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความ
ปลอดภัย
การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมี
ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
ประสงค์
วิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน
(Productivity) การทางาน
นวัตกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทางานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจา
(Innovation)
ของตนเองได้
การประยุกต์ใช้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอ
(Application) บ่อยได้
ความรับผิดชอบ มีการแนะนาทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence)
(NQVC. A.dv. Dip. Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะทางความคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลาย
(Description)
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
ความรู้
นาความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้
(Knowledge)
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
(Skills)
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย ด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประสงค์ (Attitude) ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลผลิต
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
(Productivity) เทคนิค
นวัตกรรม
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
(Application)
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้
สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
(Description)
วางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์การโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มี
(Knowledge)
ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทางาน การผลิตหรือการบริการ
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฎิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ประสงค์ (Attitude) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
สามารถแก้ปัญหาและกาหนดกระบวนการทางาน แผนงาน ประเมินผลการทางาน
(Productivity) โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทางาน
นวัตกรรม
มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ กาหนดแนวทางในการ
(Innovation)
แก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
(Application)
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
(Responsibility) เทคนิคอย่างอิสระ
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher
Cert)
คาอธิบายทั่วไป
บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
(Description)
ประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่
มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถกาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์การ โดยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้
มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
(Knowledge)
การปฏิบัติงาน และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และ
การบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง
ทักษะ
ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
(Skills)
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
สรุปผลและจัดทาข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ
คุณสมบัติที่พึง
มีความชานาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้นา และ
ประสงค์ (Attitude) มีความคิดริเริ่มดาเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทสาคัญในที่ทางานและชุมชน มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผลผลิต
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร กาหนดกระบวนการวิธีการผลิต การ
(Productivity)
ให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ สนับสนุน
และจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ
นวัตกรรม
มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่างเพื่อ
(Innovation)
พัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ หรือ
กระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนาแนวทางใน
การแก้ไขผลกระทบ
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถนาองค์ความรู้และ
(Application)
ทักษะ
ที่หลากหลาย โดยนานวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้
ความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและ
(Responsibility)
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC.
Adv. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็น
(Description)
เลิศในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการทางาน และพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหา
ขององค์การ กาหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การได้อย่างเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับ่ประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้นาในการพัฒนาอาชีพ
ระดับประเทศและระดับสากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่
เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอื่นๆ
ความรู้
มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้
(Knowledge)
ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์การ
ทักษะ
มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ซั บ ซ้ อ น ใช้ ค วามรู้ ท างการวิ จั ย เพื่ อ
(Skills)
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
คุณสมบัติที่พึง
มีภาวะความเป็นผู้นา กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ พัฒนาระบบและทีมงาน
ประสงค์ (Attitude) กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทางการ
แก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้นาทางวิช าการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์การ โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนา
(Productivity) บุคลากรอย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอื่นด้วย
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ
นวัตกรรม
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
(Innovation)
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประยุกต์ใช้
สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการทางานใหม่ๆ
(Application)
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรับผิดชอบ กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการกากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับ ซ้ อน
(Responsibility) รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้คาแนะนากับบุคลากรในองค์การ
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม
อาชีพบริหารงานบุคคลมนุษย์มีความสาคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนาน
เนื่องจากปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจมีหลายอย่าง ปัจจัยสาคัญประการ
หนึ่ งคือ “ทรั พยากรมนุ ษย์ ” ที่มีศักยภาพสู ง ดังนั้นจึงเป็น บทบาทภาระหน้าที่ข องฝ่ า ยทรั พยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับองค์การที่มีพนักงานจานวนมากที่จะทาให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีอยู่สามารถ
สร้างผลงานแก่องค์การผ่านการใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ นักทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้สมบูรณ์ ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพฝ่ายทรัพยากรบุคคลมี
ทั้งในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยจากข้อมูลจานวนองค์การที่เป็นสมาชิกของสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มีจานวนสมาชิกดังนี้
จานวนสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
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)
0
1
1
1
1
ตลอดชีพ
สมาชิกองค์การนักบริหารงานบุคคล (ชมรม)
6
6
7
7
8
รายปี
รวมทั้งสิ้น
2,492
2,482
1,880
1,891
2,083
กล่าวได้ว่าการที่องค์การจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากร
บุคคลถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น คนสามารถเรียนรู้พัฒนาได้และสามารถ
จูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ และการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นภารกิจ
หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Management) เป็นกระบวนการวางแผนและ
จัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุ ค คลที่ มี อ ยู่ นั้ น ให้ ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก าร รวมถึ ง การดู แ ล
บารุงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเหล่านั้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับองค์การ ในปริมาณที่เพียงพอ และ
เรียนรู้พัฒนา เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโลกปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ดการทรัพยากรบุค คลแนวใหม่ เป็นแรงผลั กให้ เกิดการปรับเปลี่ ย น
กระบวนทัศน์ สู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีลักษณะบูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทาง
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ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยๆ ที่แยกออกจากส่วนอื่น ๆ หรือการ
มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแต่เพียงกระบวนการภายในโดยมิได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและความต้องการ ความ
คาดหวั ง ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยรวมกิ จ กรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ เ ชื่ อ มโยงกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ มี ก รอบ
ภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว อาจจาแนกเป็นกลุ่มภารกิจ (Functional Groups)
โดยมุ่งเน้นภารกิจที่สาคัญ 3 อาชีพ รวม 8 ลักษณะงาน คือ
(1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
ทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources Planning) การสรรหา คั ด เลื อ กบุ ค ลากร และการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่ า จ้ า ง สวั ส ดิ ก ารและการให้ ร างวั ล เพื่ อ จู ง ใจ
พนักงาน (Compensation & Benefits Management)
(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ประกอบด้วย การประเมินผล
การปฏิบัติงานและสมรรถนะบุคลากร (Performance Management) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และ
การจัดการการเรียนรู้ (Training, Development & Learning) การพัฒนาอาชีพ (Career Development )
และการพัฒนาองค์การ ( Organization Development )
(3) ความผูกพันของพนักงานต่อ องค์การ (People Engagement) ซึ่งรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์
(Employee Relations) ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในและภายนอก องค์ ก าร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
(Engagement) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการทา งาน (Law , Rules & Regulation) วินัยและการ
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กวดขั น วิ นั ย (Disciplinary Action) การสื่ อ สารในองค์ ก าร (Employees Communication) การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี 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) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนและบริหาร แผน งาน ด้านทรัพยากรบุคคล
อื่น ๆ (Recruitment & Selection, Employee Relations, Remuneration Management, Performance
Management, Training & Development ,Career Development, Organization Development etc.)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทา ให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทสาคัญในการสร้างคุณค่า เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจได้

18

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) และเครื่องมือใน
การคัดเลือก (Selection Tools) ที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประหยัด และสะดวกใช้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
(Selection Decision) ได้อย่างเหมาะสมกับ องค์การ รวมทั้งสามารถบริหารกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ องค์การ และบูรณาการระบบการสรรหากับระบบบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรม
พัฒนา และความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
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3. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง กระบวนการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นซึ่งกาหนด
บนฐานของค่ า งาน ตามภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Pay for Job) บนฐานของผลงาน(Pay for
Performance) และค่าตอบแทนบนฐานความรู้ความสามารถของบุคคล (Pay for People or Competency)
รวมถึงเงินได้อื่น และสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเงินและมิใช่เงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดึงดู รักษา
และจูงใจทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถไว้กับ องค์การ และบูรณาการเข้ากับระบบการสรรหาคัดเลื อก
บุคลากร ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการบริหารผลงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ
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4. การบริหารผลงาน (Performance Management)

การบริหารผลงาน หมายถึง การวางแผนและบริหารผลงานขององค์การ หน่วยงาน และบุคลากร ให้
สามารถเชื่อมโยง สอดประสาน (Cascading & Alignment) ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ธุรกิจ ด้วยกระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning) การบริหาร(Performance Execution) การ
พัฒนาผลงานและสมรรถนะ(Performance Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหารือ
ผลเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาผลงาน (Assessment & Feed Back) ของทุ ก ระดั บ ในองค์ ก าร อั น จะน าไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ และบูรณาการเข้ากับระบบการการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และระบบค่าตอบแทนเพื่อจูงใจผลงานได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ
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5. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดการการเรียนรู้
(Training Development & Learning)

การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการกาหนดเป้าหมายการ
ประเมินขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในการสนองตอบต่อเป้าหมายดังกล่าว เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และ
วางระบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาต่ า งๆ(Training &
Development : Training & Development Need, Training & Development Design, Training &
Development Program and Evaluation)
และการจั ด การการเรี ย นรู้ (Learning & Socialization : Learning Determination, Setting Learning
Agenda, Managing and Evaluation ) รวมถึ ง สร้ า งวั ฒ นธรรม สภาวะแวดล้ อ ม และปั จ จั ย พื้ น ฐานที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ วางระบบในการติ ดตาม ประเมินผลลั พธ์ข องการฝึ ก อบรมพัฒ นาและการเรี ย นรู้ ที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจ และบูรณาการฝึกอบรม พัฒนา และการเรียนรู้กับระบบบริหารผลงาน การ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล
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6. การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เพื่อให้บุคคลากรมีโอกาสสร้างผลงานและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์การ โดยการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Professional Career Path - Job
Family) วางแผนความก้าวหน้าตามความสนใจ ความสามารถของบุคคล และความต้องการขององค์ การ
(Career Planning) วางแผนพัฒนาสมรรถนะ และร่วมกันบริหารแผนความก้าวหน้า (Career Management)
ซึ่งอาจบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูง(Talent Management) ด้วย โดยใช้กลไกต่างๆ ที่บูรณาการกับระบบ
บริ ห ารผลงาน การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม และระบบค่ า ตอบแทน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ แ สดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ และเติบโตก้าวหน้าตามสายงานอย่างเหมาะสม
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7. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

การพัฒนาองค์การ หมายถึง การพัฒนาความสามารถขององค์การ เพื่อสนองความจาเป็นในการ
เปลี่ ย นแปลงและกลยุ ทธ์ขององค์การ ด้ว ยการยกระดับขีดความสามารถของบุคคลากร กลุ่ มบุคคลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์การให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการพัฒนาองค์การ
ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ วัฒนธรรม และ
สภาวะแวดล้อม การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนา การกาหนดแผนปฏิบัติการ การบริหารแผน
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน โดยบูรณา
การเข้ากับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
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8. การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

การพนักงานสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
หรื อผู้ บ ริ ห าร ผู้ บั งคับ บั ญชา และพนั กงานโดยใช้หลั กการแรงงานสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ผ่ าน
ข้อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการทางาน และกระบวนการสื่อสารในองค์การ เพื่อให้เกิดสันติสุข
ในองค์การ พนักงานมีความประพฤติดี มีวินัยในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น พนักงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความผูกพันต่อองค์การและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจเป้าหมาย ทิศทาง และความคาดหวัง
ขององค์การร่วมกัน และร่วมสร้างสรรค์ให้องค์การเป็นที่ยอมรับในสังคม
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การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ / ธุรกิจประเภทต่างๆ
องค์การต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้งภาคเอกชน ในประเภท
กิจการที่แตกต่างกัน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และบริการ ต่างต้องการบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพ
ตามประเภทกิจการ ลักษณะงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ขนาดองค์การ พื้นที่ ฯลฯ การจัดหมวดหมู่อาชีพ เพื่อการ
กาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงอาจกาหนดได้เป็น 2 มิติ คือ มิติของประเภทกิจการและประเภท
ธุร กิจ มิติห นึ่ ง และประเภทวิช าชีพอีกมิติห นึ่ง ดังนั้น ในบางวิช าชีพ แต่ต่างประเภทกิจการ / ธุรกิจ อาจ
ต้องการบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกันที่มีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน
เช่น วิศวกรในงานก่อสร้าง กับวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และวิศวกรในงานวางแผน หรือแม้แต่วิศวกรใน
โรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ก็ต้องการความรู้และสมรรถนะที่แตกต่างกันด้วย ฯลฯ แต่ในบาง
วิช าชีพ โดยเฉพาะในสายงานสนั บ สนุ น เช่น การเงินและบัญชี การบริห ารทรัพยากรบุ ค คล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ ที่อยู่ในองค์การที่มีประเภทกิจการ / ธุรกิจแตกต่างกัน แต่แนวคิดหลักการในการบริหาร และ
ขอบเขตภาระหน้าที่ก็มิได้แตกต่างกันมากนัก ทั้งกระบวนการทางาน เครื่องมือที่ใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แม้จ ะมีความแตกต่า งกัน บ้ างในจุ ด เน้ น ตามความส าคั ญของงานแต่ล ะงาน ในกิจการที่ แ ตกต่ างกั น แต่
สมรรถนะพื้น ฐานที่จ าเป็ นในงานการบริห ารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้ว ยภารกิจทั้ง 3 อาชี พ และ 8
ลักษณะงาน จะเหมือนกัน ซึ่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องใช้หลักการทฤษฎีพื้นฐาน ปรับใช้กับ องค์การ
ที่ อ ยู่ ใ นประเภทกิ จ การ และธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ างกั น และมี ร ะดั บ การพั ฒ นาขององค์ ก ารที่ แ ตกต่า งกั นอย่าง
เหมาะสม
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับองค์การประเภทต่างๆ
ประเภท
อุตสาหกรรม
การค้า
บริการ
กิจการ
วิชาชีพ Job ก่อ วัสดุ เคมี เหล็ก ยาน ฯลฯ ผู้แทน ค้า ฯลฯ การเงิน ประกัน คลังสินค้า
Family

สร้าง

ภัณฑ์

และ
โลหะ

ยนต์
และ
ชิ้นส่วน
ยายนต์

จาหน่าย
และค้าส่ง

ปลีก

ชีวิต
ประกันภัย

และ
ขนส่ง

การผลิต
วิศวกรรมและ
ซ่อมบารุง
สถาปัตยกรรม
และตกแต่ง
การตลาดและ
การขาย
การเงินและ
บัญชี
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี่
สารสนเทศ
เลขานุการและ
ธุรการ
ฯลฯ
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ฯลฯ

บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน
งานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวิวัฒนาการจากอดีต สู่ปัจจุบัน จากงานที่เน้นการให้บริการงาน
เอกสาร และการจั ด การทั่ ว ไป (Personnel Administration) มาสู่ ง านที่ เ น้ น ภาระหน้ า ที่ เ ฉพาะด้ า น
(Personnel Management) งานที่ เ น้ น คุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรบุ ค คลและความเชี่ ย วชาญเฉพาะ (Human
Resources Management) สู่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์และการสนองตอบกลยุทธ์
องค์ ก าร (Strategic Human Resources Management) ซึ่ ง ท าให้ ภ ารกิ จ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใน
องค์การต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และพัฒนาการขององค์การนั้นๆบทบาทหน่วยงานและบุคลากรใน
งานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละแห่ง จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย
จากแนวคิดของ “The HR Value Proposition” ของ Dave Ulrich ได้นาเสนอจุดเน้นของงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 4 ด้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นาไปสู่แนวคิดในการปรับเปลี่ยนบทบาทของนัก
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) ไปสู่บทบาทใหม่ 4 บทบาทสาคัญ ได้แก่
 HR Business Advisor
 Change Agent
 Employee Excellence
 HR Functional Expert
และนาไปสู่การวางโครงสร้างหน่วยงาน และกาหนดภาระหน้าที่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในองค์การต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าว เป็น
 HR Leadership Team
 Center of Excellence
 HR Business Partners
 และ Administrative Service Centers
ซึ่งแต่ละบทบาท ก็ต้องการนั กบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิช าชี พ ที่
แตกต่างกัน นอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างแล้ว ยังต้องการสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปด้วย
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ในอนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจานวนมาก จะปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสนใจกับการสร้างคุณค่าในสายตาของผู้รับ (HR Outside in)โดยมุ่งที่จะวางแผน
ออกแบบ พัฒนา และส่งมอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ให้กับองค์การผ่านกลไกการสร้างบุคลากร
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์การ โดยผนวกเอาความเห็นของลูกค้ามาเป็น
ศูนย์กลาง และผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ออกแบบนี้ไปปฏิบัติให้เป็นจริง
อีกด้วย

แนวโน้มดังกล่าว จะมีผลต่อการกาหนดมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรที่อยู่ในองค์การที่มีพัฒนาการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีสมรรถนะที่
แตกต่างกันมาก และองค์การเองก็มีความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะที่แตกต่างกันตามพัฒนาการของ
องค์การและความต้องการของผู้บริหารด้วย เช่น องค์การจานวนมากอาจต้องการเพียงบุคลากร ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระดับพื้นฐานได้ ฯลฯ
2. บทบาทที่แตกต่างกันของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทาให้ความต้องการสมรรถนะแตกต่างกัน ทั้ง
ในเชิงความลึกทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ความหลากหลายของสมรรถนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับ กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ การกาหนดสมรรถนะที่ต้องการและจาเป็นสาหรับแต่ละระดับ จึงต้องพิจารณาหลาย
มิติ ทั้งในทางวิชาชีพเชิงลึกและกว้าง และในมิติของบทบาทที่แตกต่าง รวมถึงมิติของกลุ่มภารกิจและกลุ่ม
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อาชีพด้วย จึงต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลายมากขึ้น และสามารถรองรับความแตกต่าง และความต้องการของ
องค์การต่างๆ ได้ด้วย
3. สมรรถนะที่จะใช้ในเป็นมาตรฐานในการประเมิน เฉพาะสมรรถนะทางวิชาชีพ จะไม่เพียงพอที่จะ
ใช้กาหนดคุณวุฒิวิชาชีพ แต่จะต้องครอบคลุมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารจัดการที่สาคัญด้วย
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “สมรรถนะพื้นฐาน”(Fundamental Competencies)
4. บทบาทนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตามแนวคิด HR Outside-in
ของ Dave Ulrich อาจทาให้ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ตัวชี้วัด และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในอนาคต
5. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทางานระหว่าง
ประเทศสมาชิกมากขึ้น รวมถึงการเติบโตเป็น องค์การระดับภูมิภาค และระดับโลก (Regional & Global
Company) ขององค์การจานวนมากในอนาคต อาจต้องมีการกาหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพที่
จาเป็น ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์การข้ามชาติ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ (Global Professional ) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับ องค์การวิชาชีพในระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานอาชีพระดับสูงร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีผลให้ต้องมีการปรับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพในอนาคต
อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ
อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทสเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีความสาคัญต่อการประกอบ
กิจการเป็นอย่างมาก ในที่นี้จะนาเสนออาชีพบริหารงานบุคคลในประเทศ แคนาดา สิงคโปน์ และ
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
ประเทศแคนาดา
อาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศแคนาดา มีการกาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช าชีพกลุ่ม
อาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแคนนาดาดาเนินการโดย สภาความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์แห่ง
แคนนาดา (Canadian Council of Human Resources Associations-CCHRA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1994
โดยความร่วมมือจากองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งแคนาดา CCHRA มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้
การประกอบอาชีพด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในแคนาดา และได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถืออย่างสูง โดย
CCHRA ดาเนินการด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
การดาเนิ น การเพื่อประเมิน และรั บรองมาตรฐานอาชีพและคุ ณวุฒิ วิช าชีพด้านทรั พยากรมนุ ษ ย์
ดาเนินการผ่านหน่วยงาน The Certified Human Resources Professional (CHRP) ซึ่งการรับรองมาตรฐาน
นี้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมันในความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ในกลุ่มของ
นายจ้างรวมทั้งในระดับองค์การธุรกิจ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสาเร็จของ CHRP เห็นได้จากการ
สารวจโดย Payscale ในปี 2012 พบว่าร้อยละ 45 ของนักทรัพยากรมนุษย์ระดับทั่วไป(HR generalists) ที่
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ผ่านการรับรองจาก CHRP สามารถขึ้นสู้ตาแหน่ง ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Managers) ได้ภายใน 5
ปี ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย CHRP สามารถขึ้นสู่ตาแหน่งดังกล่าวได้เพียงร้อยละ 21

ภาพที่2.1 แสดงผลการสารวจ อัตราของการขึ้นสู่ตาแหน่งผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้ผ่านการรับรอง
จาก CHRP
ที่มา สารวจโดย Payscale ในปี 2012 (http://www.chrp.ca/?page=Become_CHRP)
ความสาเร็จของ CHRP โดยพิจารณาจากอัตราความสามารถในการเลื่อนตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน HR ในตาแหน่งอื่นๆเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีผลการสารวจดังนี้
Job Title Five Years Ago
Human Resources (HR) Assistant
Human Resources (HR) Administrator
Human Resources (HR) Generalist
Human Resources (HR) Manager
Human Resources (HR) Director
ตาราง
ที่มา

With CHRP
69%
47%
51%
25%
18%

Without CHRP
52%
25%
25%
14%
13%

ผลสารวจการเปรียบเทียบอัตราการเลื่อนตาแหน่งของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ ที่ ไม่ได้
ขอรับการประเมิน
The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012
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เมื่อเปรี ย บเที ย บอั ตราการเพิ่ ม ขึ้น ของค่า ตอบแทนในต าแหน่ งงานต่ างๆของผู้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับระหว่าง ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน พบว่า ผู้ที่
ผ่านการประเมินในทุกตาแหน่งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงกว่าผู้ไม่ขอรับการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
HR Job Title
Human Resources (HR) Assistant
Human Resources (HR)
Administrator
Human Resources (HR) Generalist
Human Resources (HR) Manager
Human Resources (HR) Director
Vice President (VP),
Human Resources (HR)

Median, Annual
Median,
Pay without
Annual
CHRP
Pay with CHRP
$38,200
$39,400
$41,700
$44,300
$49,100
$63,100
$102,900
$171,000

Pay Increase
for
CHRP Holder
3%
6%

$52,600
$72,900
$105,000
$177,000

7%
16%
2%
4%

ตาราง ผลสารวจการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก 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-ofchrp.pdf)
ด้านการเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน พบว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP ได้รับการจ้างงานในปี
2007 คิดเป็นร้อยละ 36 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 ในปี 2011 การเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ
86

ภาพ
ที่มา

แสดงผลการสารวจ การเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน ของผู้ผ่านการรับรองจาก CHRP
The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012
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(http://c.ymcdn.com/sites/www.chrp.ca/resource/resmgr/pdf/payscale-hrpa-value-ofchrp.pdf)
นอกเหนือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้เข้ารับการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะได้ รั บ จาก CHRP คื อ องค์ ค วามรู้ แ ละการพั ฒ นาความสามารถในวิ ช าชี พ
ประกอบด้วย
1.การพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ (Proven Expertise) โดยที่ CHRP จะกาหนดปัญหาด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการวัดความสามารถและประสบการณ์ของผู้
เข้ารั บ การประเมิน ได้เป็ น อย่ างดี ผลการประเมินนี้จะทาให้ ผู้ ว่าจ้างและเพื่อนร่ว มงานยอมรับ ความเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของผู้ผ่านการรับรอง
2.การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Learning) CHRP มีแบบทดสอบที่จะใช้ประเมินความรู้
และทักษะของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
ซับซ้อนและสามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้สาหรับการเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้
3.การพิสูจน์ความมุ่งมั่น (Demonstrated Commitment) CHRP มีแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น
และครอบคลุม (comprehensive exam) มีวิธีการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ใช้เวลาในการถ่ายทอดระยะสั้น
แต่ผู้เข้ารับการรับรองจะสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระยะยาว โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจาก
CHRP จะได้รับการยืนยันคุณสมบัติในด้านความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อีก
ทั้งจะได้รับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งล้วนเป็นผู้มีความสามารถ
ด้าน HR ที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมและประเมินมาตรฐานอาชีพ
4.เกิ ด ชุ ม ชนความรู้ (Knowledge Community) ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กิจ กรรมที่เกิดขึ้น โดยมีผู้ เข้าร่ ว มเป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากทั่ว แคนาดา และจะกลายเป็ น
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน HR
5.ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี (Ethical Behavior) CHRP ได้กาหนดมาตรฐานระดับสูง
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยที่ได้ใช้ CCHRA National Code of
Ethics เป็นมาตรฐานซึ่งมีความครอบคลุมในเรื่องการรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น
ต้น ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสาหรับการ
ประกอบวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์
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ประเทศสิงคโปร์
การประกอบอาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศสิงคโปร์มีการกาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์แห่งสิงคโปร์ หรือ Singapore
Human Resource Institute – SHRI ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1965 มีสถานะเป็นองค์การไม่แสวงกาไรซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์กว่า 3,000 คน ปัจจุบันมีสมาชิก
กว่า 750,000 คน ในสิงคโปร์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี SHRI จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อย่างครบวงจร อาทิ การกาหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานของอาชีพ HR การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา
การประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างเครือข่าย แสวงหานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
วิ ช าชี พ ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ SHRI มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมที่ ต อบสนองต่ อ พลวั ต รการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน HR เพื่อตอบสนองในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ดาเนินการ
โดยหน่วยงานภายใต้ชื่อ SHRI Academy Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SHRI มีภารกิจสาคัญในการจัด
อบรมที่มีเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้ารับการอบรม โดยให้บริการกับผู้
ต้องการเข้ารับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมที่หลายหลายตั้งแต่ระดั บใบรับรองขั้นพื้นฐานถึง
ระดับปริญญาโท โดยแยกเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการทุนมนุษย์ (The SHRI School of Human
Capital Management) และ โรงเรียนการบริการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง(The SHRI School
of Financial Services & Risk Management) โดยทางานร่วมกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตร อาทิ Edinburgh
Napier University (UK) ระยะเวลาของโปรแกรมการอบรมของ SHRI มีตั้งแต่ช่วง 3 เดือนถึง 24 เดือน
หลักสูตรของ SHRI Academy Pte Ltd ประกอบด้วย หลักสูตรระดับ Postgraduate Diploma in Human
Capital Management หลักสูตร Human Capital Management Programmes ซึ่งแบ่งเป็นระดับ Basic
Certificate ,Certificate และDiploma ในสาขาBusiness and Human Resource Management โดยเป็น
รู ป แบบการศึ ก ษาแบบไม่ เ ต็ ม เวลา(Part-time) ส าหรั บ หลั ก สู ต รที่ SHRI Academy ร่ ว มกั บ Edinburgh
Napier University (ENU) ประกอบด้ ว ย ปริ ญ ญา ศิ ล ป ศา สต รบั ณ ฑิ ต ใ นส าข า Human Resource
Management with Organisational Psychology , Human Resource Management with Financial
Management และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ในสาขา Human Resources รวมถึ ง หลั ก สู ต ร
Compensation and Benefits Management และหลักสูตร Psychology and Counselling ที่มีทั้งระดับ
Certificate และ Diploma
ภารกิจสาคัญของ 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
SHRI มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “To be the leading HR authority in Singapore to champion
human capital excellence” หรือ การเป็นผู้นาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์และก้าวไปสู่การ
เป็นผู้นาความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ และมีพันธกิจ (Mission) คือ “We commit to advocate HR best
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practices, connect a community of HR professionals and enhance the HR profession.” ห รื อ
การมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมต่อให้เกิด
ชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์
SHRI มีการกาหนดระดับ คุณวุฒิ วิช าชีพนักทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึง
ความสาคัญของอาชีพนักบริหารงานบุคล ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการประกอบกิจการ โดยระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของ SHRI ประกอบด้วย
1)ผู้ ช่ว ยด้านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Associate –HRA ) เป็นการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพสาหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ที่มีความสามารถและความรู้ใน
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การดาเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับไม่ซับซ้อน
(simple activities) หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทต่ อ กิ จ กรรมที่ ต้อ งใช้ค วามเชี่ยวชาญ (specialised activities)
รวมถึงมีบทบาทในการเลือกกระบวนการและกิจกรรมด้าน HR ขององค์การ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ HRA ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง HR Assistant / HR
Executive / HR Officer และมีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่มีน้อยกว่า 2 ปีหรืออาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่
มีความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและได้รัอนุญาตจาก SHRI ให้สามารถเข้ารับการประเมินได้
2)นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Human Resource Professional -HRP) เป็นการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพสาหรับผู้ ที่เป็น ผู้บริ หารหรื อผู้ เชี่ยวชาญในการทางานทรัพยากรบุคคลขององค์การ โดยเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถและความรู้ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การดาเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน (complex
activities)ในกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ สามารถด าเนิ น กิ จ กรรมพิ เ ศษแ ละซั บ ซ้ อ น
(specialised and complex activities) ในกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลขององค์การ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ การประเมิ น ระดั บ HRP คื อ ผู้ จั ด การฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ HR
Executive หรือ HR Manager ที่มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 10 ปี
3) นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะดั บ อาวุโ ส (Senior Human Resource Professional -SHRP) เป็ น การ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพสาหรับนักทรัพยากรมนุษย์ระดับอาวุโสในองค์การ โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ความรู้ ใ นการด าเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง อาทิ มี ห น้ า ที่ ใ นการก าหนดกิ จ กรรมที่ เ ป็ น กลยุ ท ธด้ า น HR
(strategic activities) หรือ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการกาหนดและเลือกใช้กิจกรรมพิเศษและซับซ้อนในเชิงกล
ยุทธ (specialised and strategic activities)
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ การประเมิ น ระดั บ SHRP คื อ ผู้ จั ด การฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ HR
Manager, Senior HR Manager or Director ที่มปี ระสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
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ประเทศสหรัฐอเมริกา
การก าหนดมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ กลุ่ ม อาชี พ นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย Society for Human Resource Management – SHRM แ ล ะ HR
Certification Institute - HRCI จากอดีตถึงปัจจุบัน การดาเนินการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะดาเนินการโดย HRCI และในปี 2015 SHRM จะทา
การดาเนิ น การสอบด้ว ยหน่ วยสมรรถนะที่กาหนดโดย SHRM ในการนาเสนอในที่นี้จึงจะนาเสนอถึงการ
กาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของทั้ง SHRM และHRCI ตามลาดับ
ดังนี้
Society for Human Resource Management – SHRM ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 เป็นองค์การด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมาชิกมากที่สุดองค์การหนึ่ง โดยมีสมาชิกกว่า 275,000สมาชิกจาก 1 60
ประเทศทั่วโลก บทบาทของ SHRM ที่สาคัญคือการจัดหาและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ส าหรั บ วิช าชีพ HR และเสริ มทักษะในการบริห ารงานทรัพยากรบุคคล โดยที่ผ่ านมา SHRM ได้เกิดความ
ร่วมมือและมีเครือข่ายในหลายประเทศทั้งจีน อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาหรับการทดสอบเพื่อขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมา SHRM ไม่ได้ดาเนินการจัดทดสอบโดยตรง
แต่มีการจัดตั้งองค์การขึ้น มาเพื่อทาหน้ าที่ดังกล่าว คือ สถาบัน HR Certification Institute (HRCI)ขณะที่
บทบาทของ SHRM จะทาหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกาหนดเป็ นมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
สาหรับ HR และทาง HRCI ก็ได้นาแนวคิดสมรรถนะดังกล่าวไปกาหนดเป็นระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อทดสอบ
สาหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของ HR แล้ว SHRM ยังได้จัดให้มี
การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ HRCI
ด้วย โดยทาง SHRM จะจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะทดสอบตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ทาง HRCI
กาหนด ได้แก่ PHR, SPHR และ GPHR
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี 2015 ทาง SHRM จะจั ด ให้ มี ก ารสอบรั บ รองเป็ นของตนเอง ในลั ก ษณะใบ
ประกาศนียบัตร (The new SHRM Certification) ซึ่งเป็นการวัดมาตรฐานสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบสมรรถนะของ SHRM โดยตรง ทั้งนี้ The new SHRM Certification ของ
SHRM ยั ง มิ ใ ช่ ก ารทดสอบเพื่ อ ขอประเมิ น และรั บ รองระบบงานในวิ ช าชี พ HR (HR Accreditation)
เช่ น เดี ย วกั บ HRCI แต่ เ ป็ น การสอบเพื่ อ รั บ รองมาตรฐาน(Certification) เท่ า นั้ น ในส่ ว นของการรั บ รอง
ระบบงานวิชาชีพยังเป็นลิขสิทธ์และหน้าที่ของ HRCI โดยตั้งแต่ปี 2015 ทาง SHRM จะยุติหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบของ HRCI และพัฒนาหลักสูตรสาหรับการสอบรับรองมาตรฐานของตนเอง
การจัดทาสมรรถนะเพื่อการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ เกิดจากการพัฒนาของ SHRM ในฐานะที่เป็น
องค์การศึกษาและวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการดาเนินการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ Best
Practice ต่างๆ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่การสร้างตัวแบบ การทบทวนเนื้อหา และการพัฒนาเกณฑ์ ผ่าน
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 1,200 คน
จั ด ท า Focus Group กว่ า 111 ครั้ ง ใน 29 ประเทศทั่ ว โลก และสุ ด ท้ า ยคื อ การตรวจสอบเนื้ อ หาจาก

35

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ จานวน 33 คน เพื่อนามาสร้างองค์
ความรู้และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
สมรรถนะ คือ ชุดขององค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งบุคลิ กลั กษณะอื่นๆของบุคคลที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานทั้งของบุคคลและต่อองค์การในภาพรวม หรือกล่าวง่ายๆสมรรถนะ คือ สิ่งที่บุคคลพึง
กระทาในการทางาน
สาหรับตัวแบบสมรรถนะ (HR Competency Model) ของ SHRM ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 9
ตั ว ไ ด้ แ ก่ Relationship management, Ethical practice, Business acumen, Critical evaluation,
Global & Cultural effectiveness, Leadership & Navigation, Consultation, communication แ ล ะ
HR expertise
HR Certification Institute หรือ HRCI ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1976 โดย SHRM เพื่อดาเนินการในส่วน
ของการจัดทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HRCI เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับสากล
ด้านการรับรองวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปัจจุบันได้ดาเนินการในการรับรองวิชาชีพ แก่นัก
บริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 130,000 คน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้การรับรองวิชาชีพจาก
สถาบัน HRCI จึงเป็นที่ยอมรับซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสาเร็จของวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อองค์การต่างๆในระดับสากล
ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้รับการรับรองจาก National Commission for
Certifying Agencies (NCCA) ซึ่งเป็นองค์การอิสระด้านการรับรองวิชาชีพ โดย NCCA ได้รับรองหน่วยงานที่
ให้บริการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้วว่า 120 องค์การ จากหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยองค์การดังกล่าวต้อง
รักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระเบียบที่ NCCA กาหนด
การกาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้จาแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ
และประสบการณ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ระดับ PHR, SPHR, GPHR, HRBP และ HRMP โดย
ในแต่ละระดับจะจัดให้มีสมรรถนะ และเกณฑ์การวัด รวมทั้งแบบทดสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบัน HRCI ทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ PHR และ SPHR
Professional in Human Resources (PHR ) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับ
เทคนิคหรือปฏิบัติการ (Technical/Operational) ซึ่งลักษณะงานจะเป็นการปฏิบัติงานที่มีอยู่ตามภารกิจของ
แผนก มากกว่าจะเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆเพื่อตอบสนองภาพรวมขององค์การ
Senior Professional in Human Resources(SPHR) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับนโยบายหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic/HR Policy Issue) คุณวุฒินี้ออกแบบมาสาหรับนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับนโยบายหรือหลักปฏิบัติของ HR รวมทั้งอยู่ใน
ระดับที่การตัดสินใจจะกระทบต่อบุคลกรทั้งหมดในองค์การ
การสอบนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ(PHR) และนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพอาวุโส จะถูกสร้างขึ้น
โดยใช้ องค์ความรู้PHR และ SPHR ซึ่งแสดงความรับผิดชอบและความรู้ที่จาเป็นโดยบุคคลที่เป็นมืออาชีพ
องค์ความรู้ PHR และ SPHR ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคลผ่านการศึกษาวิเคราะห์ การ
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ปฏิบัติอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ทางานในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการ
สารวจอย่างผ่านกว้างขวาง และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์ปัจจุบัน
องค์ ค วามรู้ ร ะดั บ PHR และ SPHR มี ก ารปรั บ ปรุ ง เป็ น ระยะทุ ก ๆ 5 ปี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับ การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันกาหนดองค์ความรู้อย่างละ 6 ด้าน ประกอบด้วย
องค์ความรู้
Business Management and Strategy
ครอบคลุมในด้านการพัฒนา และการสนับสนุน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ค่าวัตถุประสงค์ และการกาหนดนโยบาย แนะนาแนวทางและ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินประสิทธิผลขององค์การ ในฐานะที่เป็นผู้นาองค์การ
Workforce Planning and Employment
ครบคลุ ม ในเรื่ อ งของ การพั ฒ นา การน าไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลการจั ด หา
การสรรหา การว่ า จ้ า ง การปฐมนิ เ ทศ การวางแผนการสื บ ทอดการปฏิ บั ติ ง าน
การเก็บรักษา เพื่อให้แน่ใจว่ามีได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการทางานเพื่อให้เกิดผล
บรรลุ เป้าหมายวัและตถุประสงค์ขององค์การ
Human Resource Development
การพัฒนา ดาเนินการและการประเมินผลกิจกรรมของ โปรแกรมในการฝึกอบรมพนักงาน
และการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการทางานและความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพ
การทางาน เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ ทักษะความสามารถและประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานตอบสนองความต้องการขององค์การและบุคคลในปัจจุบันและอนาคตได้
Compensation and Benefits
ครอบคลุมถึงการพัฒนา / การเลือกการใช้ /การบริหารและ
การประเมินค่าชดเชยและผลประโยชน์สาหรับทุก
กลุ่มพนักงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชององค์การ
Employee and Labor Relations
การพัฒนา การนาไปปฏิบัติ /การบริหารและการประเมินผล สถานที่ทางานเพื่อรักษา
ความสั ม พั น ธ์ แ ละ สภาพการท างานที่ ส มดุ ล ตลอดจนประสานความต้ อ งการและสิทธิ
ระหว่าง นายจ้างและพนักงาน เพื่อการสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
Risk Management
การบริหารความเสี่ยง โดยการการพัฒนา การนาไปปฏิบัติ การบริหารและการประเมินผล
โปรแกรมวิธีการและนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่และการป้องกัน องค์การจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

นาหนักคะแนน
(ร้อยละ)
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SPHR
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ GPHR
Global Professional in Human Resources (GPHR) เป็ น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากร
บุ คคลในระดั บ ที่ มี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญในระดับสากล (Global/International HR) เหมาะส าหรั บ นั ก
ทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในงานมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีลักษณะงานคือการพัฒนากล
ยุทธ์ด้าน HR ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ
องค์ความรู้ระดับ GPHR มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันกาหนดองค์ความรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
องค์ความรู้
Strategic HR Management
การพั ฒ นากลยุ ทธ์ ท รัพ ยากรบุ คคลทั่ว โลกที่ ใ ห้ การสนั บสนุน ระยะสั้น และระยะยาวต่อ เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ และค่านิยม ขององค์การ
Global Talent Acquisition and Mobility
การพัฒนา การดาเนินงานและการประเมินผล
กลยุทธ์พนักงานทั่วโลกเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ องค์การ ในลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากสร้าง “ภาพลักษณ์” ของสถานที่ทางาน; การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ต้นทุน
และการดึงดูดการสรรหาว่าจ้างและ การจัดการการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ
Talent and Organizational Development
การออกแบบการดาเนินงานและวิธีการประเมินผลองค์การ การพัฒนาโปรแกรม รวมถึง กระบวนการใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน พนักงานทั่วโลกเป้าหมายวัฒนธรรมและค่านิยม
Global Compensation and Benefits
การจัดตั้งและการประเมินผลกลยุทธ์ของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั่วโลก ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ตัวเงิน
Workforce Relations and Risk Management
การออกแบบการดาเนินงานและการประเมินผลของกระบวนการ และการปฏิบัติที่ปกป้องหรือปรับปรุง
คุณค่าขององค์การ ซึ๋งรวมถึงการจัดการความเสีย่ งเพื่อให้มั่นใจต่อการปฏิบัตติ าม และทาให้เกิดความ
สมดุลระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งคานึงถึง สิทธิและความรับผิดชอบพื้นฐานระดับสากล

นาหนักองค์
ความรู้
(ร้อยละ)
25
21

22

17
15

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ HRBP
Human Resource Business Professional (HRBP) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับเทคนิคหรือปฏิบัติการ (Technical/Operational) เทียบเท่ากับ PHR แต่เป็นคุณวุฒิและรูปแบบการ
ทดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
องค์ความรู้ระดับ HRBP มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ การ
ปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันกาหนดองค์ความรู้ 6 ด้าน ประกอบด้วย
38

องค์ความรู้
HR Administration
การตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาโอกาสที่จะ ปรับปรุงโดยใช้ตัวชี้วัดความสาเร็จรวมถึง
การบารุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการตอบคาถามผ่าน
เอกสารที่เป็นลายลักอักษร หรือ ผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
Recruitment and Selection
การนาขั้นตอนการจ้างงานไปปฏิบัติ เริ่มต้นด้วย การหาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านการ
เตรียมความพร้อม ต่อด้วย กระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการจัดการกระบวนการ
สัมภาษณ์
และสุดท้ายคือการเลือกพนักงานเข้าสู่การปฎิบัติงาน
Employee Relations and Communication
ส่งเสริมนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมวิธีการในการติดต่อสื่อสาร
กับพนักงานผ่านวิธีการของต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์และวิธีการอื่นๆ เช่นการสื่อสารผ่าน
เวปไซด์ขององค์การ หรือ การสร้างโปรแกรมกิจกรรมเพื่อการให้รางวัล
Training and Development
การพัฒนาและการส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เช่น ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการ
ประเมินผล
ของโปรแกรม การตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการเตรียมการชแผนการพัฒนา
Compensation and Benefits
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แก่พนักงานการพัฒนาและการให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนในรูปแบบของการสารวจเงินเดือนและ เงินโบนัส
Health, Safety and Security
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและให้กาลังใจ ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในโปรแกรมสุขภาพ และบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่นการบาดเจ็บ

นาหนักองค์
ความรู้
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ HRMP
Human Resource Management Professional (HRMP) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับนโยบายหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic/HR Policy Issue) เทียบเท่ากับ SPHR แต่เป็นคุณวุฒิและ
รูปแบบการทดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ระดับ HRMP มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันกาหนดองค์ความรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย
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คาอธิบายองค์ความรู้
HR as a Business Leader
การน า HR function การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและการพัฒนาความร่วมมือกับทุกพื้นที่ในองค์การ เพ่อเอื้อต่อกลยุทธ์โดยรวมของ
องค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประเมิน องค์การ การพิจารณาการควบรวมและซื้อ
กิจ การ การดาเนิ น การด้านทุน มนุ ษย์ การวิเคราะห์ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญ หา
ทรัพยากรบุคคลทั่วโลก
People Development and Talent Management
People Development: การพัฒนาคน เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการตอบสนองความ
ต้องการของวัตถุประสงค์องค์การในปัจจุบันและอนาคตและการสร้างสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่ส่งเสริมและรักษาพนักงาน
Talent Management: การใช้กลยุทธ์การจัดการความสามารถที่จะรักษา ทุนมนุษย์ ระยะ
ยาวมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
HR Service Delivery
โดยใช้วิธีการจัดส่งบริการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบโปรแกรมที่ถูกต้อง
และสอดคล้ อ งกั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตขององค์ ก ารอย่ า งยั่ ง ยื น การสร้ า ง
สภาพแวดล้ อ มที่ พ นั ก งานทุ ก คนสามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผ่ า นเทคโนโลยี
ทรั พยากรบุ คคลและเครื่ องมือ ระบุ วิธีการจัดส่งบริ การทรัพยากรบุคคลที่ใช้โดยกลุ่มที่
อาจจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว องค์ ก าร การก าหนดและด าเนิ น โครงการค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์รวมถึงการจัดการพนักงานที่จะเข้าสู่โปรแกรมและออกจากโปรแกรม
Measurement
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการวัดประสิทธิภาพระดับบุคคลและระดับองค์การโดยใช้
ผลการวัดเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของพนักงานและเพิ่มมูลค่าของ
องค์การ

นาหนักองค์
ความรู้
(ร้อยละ)
32

29

23

16

ทั้งนี้ การขอรับการทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการ
ยอมรับจากการทางานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ขอรับการทดสอบไม่เพียงแต่จะต้องแสดงให้เห็นถึง
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์และทักษะในงานด้วย เมื่อผ่าน
การทดสอบแล้ว ยังมีการตรวจสอบย้อนหลัง (Recertification)เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ผ่านการทดสอบยังคงมี
ความรู้ หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
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มาตรฐานอาชีพ
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มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
ไม่มี
3.ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
ไม่มี
4.ข้อมูลเบืองต้น
มาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นภารกิจที่สาคัญ 3 อาชีพ รวม 8 ลักษณะงาน คือ
(1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
ทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources Planning) การสรรหา คั ด เลื อ กบุ ค ลากร และการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่ า จ้ า ง สวั ส ดิ ก ารและการให้ ร างวั ล เพื่ อ จู ง ใจ
พนักงาน (Compensation & Benefits Management)
(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ประกอบด้วย การประเมินผล
การปฏิบัติงานและสมรรถนะบุคลากร (Performance Management) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และ
การจัดการการเรียนรู้ (Training, Development & Learning) การพัฒนาอาชีพ (Career Development )
และการพัฒนาองค์การ ( Organization Development )
(3) ความผูกพันของพนักงานต่อ องค์การ (People Engagement) ซึ่งรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์
(Employee Relations) ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในและภายนอกองค์ ก าร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
(Engagement) กฎหมายและระเบีย บข้อบังคับในการทา งาน (Law , Rules &Regulation) วินัยและการ
กวดขั น วิ นั ย (Disciplinary Action) การสื่ อ สารในองค์ ก าร(EmployeesCommunication) การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Work Environment) เป็นต้น
5.ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครัง
ไม่มี
6.ครังที่ 1 (ตัวอย่าง: 15 มิถุนายน 2556)

เมษายน 2558

ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ ……………………………………. วันที่ประกาศ ……………………………………………
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ข้อสังเกตุ
ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ไม่มี
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
1)

นักบริหารงานบุคคล

2)

นักบริหารงานบุคคล

3)
4)

นักบริหารงานบุคคล
นักบริหารงานบุคคล

5)

นักบริหารงานบุคคล

6)

นักบริหารงานบุคคล

7)
8)

นักบริหารงานบุคคล
นักบริหารงานบุคคล

9) นักบริหารงานบุคคล
10) นักบริหารงานบุคคล
11) นักบริหารงานบุคคล
12) นักบริหารงานบุคคล
13) นักบริหารงานบุคคล
14) นักบริหารงานบุคคล

สาขา สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Recruitment & Selection)
สาขา บริหารค่าตอบแทน
(Remuneration Management)
สาขา พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
สาขา เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Learning & Development)
สาขา สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Recruitment & Selection)
สาขา บริหารค่าตอบแทน
(Remuneration Management)
สาขา พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
สาขา เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Learning & Development)
สาขา วางแผนอัตรากาลัง (Workforce Planning)
สาขา บริหารผลงาน
(Performance Management)
สาขา บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Management)
สาขา พัฒนาองค์การ
(Organization Development)
ชั้น 5
ชั้น 6

ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4
ชั้น 4

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
ไม่มี
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9. หน่วยสมรรถนะทังหมดในมาตรฐานอาชีพ
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards)
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10601
10602
10603

วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
ดาเนินการจ้างงาน
ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน
จัดทาโครงสร้างระดับงาน
จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
จัดทาระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์
สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
การกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลัง
การวางแผนอัตรากาลัง
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10604
10605
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10901
10902
10903
10904
10905
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800

นาเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
ติดตาม กากับดูแลการบริหารอัตรากาลังตามแผน
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน
ออกแบบระบบบริหารผลงาน
สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
ประเมินผลงานและหารือผล
นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
ประเมินความสาเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
ออกแบบ และจัดทาระบบสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
บริหารพนักงานกลุ่ม Talent
จัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
วินิจฉัยองค์การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
บริหารความหลากหลาย
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10. ระดับคุณวุฒิ
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ

นักบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ชัน 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่ อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี)
ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ

นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทน ชัน 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่ างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาบริหาร
ค่าตอบแทน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี)
ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาบริหารค่าตอบแทน
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
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หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ

นักบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชัน 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาพนักงาน
สัมพันธ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี)
ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาพนักงานสัมพันธ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ

นักบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชัน 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชามีความรู้
ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรั พยากรบุคคล มีทักษะ จาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดสามารถแก้ปัญหา
ทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิ บัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี)
ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้ าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
การบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
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20200
20300
20400
20500
20600

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา

หน่วยสมรรถนะ
10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทนชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกั บงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาบริหารค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหาร
ค่าตอบแทน
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
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โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาพนักงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาพนักงาน
สัมพันธ์ หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติง าน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาเรียนรู้
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาวางแผนอัตรากาลัง ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาวางแผนอัตรากาลัง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
56

ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาวางแผน
อัตรากาลัง
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10602 วิเคราะห์อัตรากาลัง
10605 ติดตาม กากับดูแลการบริหารอัตรากาลังตามแผน
10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารผลงาน ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซั บซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาบริหารผลงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหาร
ผลงาน
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
10706 ประเมินผลงานและหารือผล
10707 นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
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20200
20300
20400
20500
20600

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา

หน่วยสมรรถนะ
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ ชัน 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความ
เข้าใจในหลั กการ เทคนิ ค และวิธีการปฏิบัติงานบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุ มหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ก ารคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ภายใต้ น โยบาย แนวปฏิ บั ติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจา และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคาแนะนาของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล
สาขาพัฒนาองค์การ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
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ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาพัฒนา
องค์การ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
หน่วยสมรรถนะ
10902 วินิจฉัยองค์การ
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักบริหารงานบุคคล ชัน 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกาหนด
นโยบายขององค์การ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคล
อื่นๆได้
มีความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง
หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากร
บุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะวิชาชีพเชิงลึก
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถเชื่อมโยงกับสาขา
และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์การ สามารถ
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พัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รั บผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 5 ต้องเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ
หลากหลายสาขา มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลากหลายสาขา ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถที่ แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์
แก่บุคคลในองค์การ โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ
4 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 5 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Sr. HR Professional (SPHR)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
10103 กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
20800 บริหารความหลากหลาย
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หน่วยสมรรถนะ
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10304 จัดทาระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
10501 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
10602 วิเคราะห์อัตรากาลัง
10603 การวางแผนอัตรากาลัง
10604 นาเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
10605 ติดตาม กากับดูแลการบริหารอัตรากาลังตามแผน
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
10706 ประเมินผลงานและหารือผล
10707 นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
10708 ประเมินความสาเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
10802 ออกแบบ และจัดทาระบบสมรรถนะ
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent
10807 จัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
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10902
10903
10904
10905

วินิจฉัยองค์การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักบริหารงานบุคคล ชัน 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนาองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มี
ความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการ และในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง
และ/หรือ หลากหลายสาขามีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานการบริหารองค์การและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะ
วิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถ
เชื่อมโยงกับ สาขา และวิช าชีพอื่น ที่เกี่ย วข้ อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสิ นใจโดยใช้ ท ฤษฎี
หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าว
ผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบาย
ขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงา น
บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ต้องเป็นป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ความชานาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานบริหารอื่นๆ มี
ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล
ในองค์การ หรือในวิชาชีพ
โดยไม่จ าเป็นต้องผ่ านการทดสอบคุณวุฒิ วิช าชีพ สาขาการบริห ารงาน
บุคคล ชั้น 3,4 และ 5 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบริหารงานบุคคล
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ระดับ 6 มีชื่อเรียกว่า ผู้ชานาญการพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง หรือ HR Expert (EHR)

64

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
10103 กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
20800 บริหารความหลากหลาย
หน่วยสมรรถนะ
10201 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10301 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน
10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10304 จัดทาระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10401 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
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10406
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10601
10603
10604
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10901
10902
10903
10904
10905

สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
การกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากาลัง
การวางแผนอัตรากาลัง
นาเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน
ออกแบบระบบบริหารผลงาน
สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
ประเมินผลงานและหารือผล
นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
ประเมินความสาเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
ออกแบบ และจัดทาระบบสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
บริหารพนักงานกลุ่ม Talent
จัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
วินิจฉัยองค์การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่
ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คาอธิบาย
ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
บริ ห ารองค์ ก าร และ
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่
บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุ ทธ์ธุร กิจ และ
ดาเนินการเพื่อให้ ไ ด้มา
ซึ่ ง ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความสามารถ
ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ
ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากร
บุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า ไว้ กั บ
องค์การ จู งใจและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
บุ ค คลที่ มี อ ยู่ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์การอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ศักยภาพ
และเติ บ โ ตก้ า ว หน้ า
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการขององค์การใน
ระยะสั้นและระยะยาว

ทบทวนครั้งที.่ .......ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี

บทบาทหลัก
Key Roles
รหัส
คาอธิบาย
1 0 การบริหารงาน
บุคคลให้ได้
มาตรฐานอาชีพ

รหัส
101
1
1
1
1
1

02
03
04
05
06

107
108
109
20

หน้าที่หลัก
Key Function
คาอธิบาย
วางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สรรหาคัดเลือกบุคลากร
บริหารค่าตอบแทน
พนักงานสัมพันธ์
เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วางแผนอัตรากาลัง
บริหารผลงาน
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
พัฒนาองค์การ

201
202
203

จรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
2 0 4 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
2 0 5 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
2 0 6 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา
2 0 7 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็น
คู่คิดเชิงธุรกิจ
2 0 8 บริหารความหลากหลาย

คาอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
101 วางแผนกล
ยุทธการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10101
วิเคราะห์องค์การ
และสภาพแวดล้อม

10102

การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1010101
อธิบายแนวคิดและ
หลักการบริหาร
องค์การและ
ทรัพยากรบุคคล
1010102
วิเคราะห์เป้าหมาย
กลยุทธ์องค์การ
นโยบาย และ
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบัน
1010103
ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของ
องค์การ
1010201
สรรหาและเลือกใช้
เครื่องมือเก็บ
รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึก ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
1010202
กาหนดเป้าหมาย
และทิศทางการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
1010203
วางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
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10103

กาหนดแนวทางการ
พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบ

1010301

1010302
1010303
10104

กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลงาน และ
แนวทางการถ่ายทอด
สู่หน่วยงาน

1010401

1010402

10105

วางแผนการ
ดาเนินงาน และ
จัดทาเอกสารกลยุทธ์

1010501
1010502
1010503

10106

กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินกลยุทธ์

1010601
1010602
1010603

กาหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง สมรรถนะ
บุคลากร และ
วัฒนธรรมองค์การ
เชื่อมโยงระบบ และ
กลไกการทางานให้
สอดคล้องกัน
วิเคราะห์ความเสี่ยง
และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง
กาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลงาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กาหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลงานสู่
หน่วยงาน
วางแผนการ
ดาเนินงานและ
แผนการสื่อความ
จัดทาเอกสารแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
นาเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติ
กาหนดแนวทางการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ให้คาแนะนาปรึกษา
แก่ผู้บริหาร
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
102 สรรหาคัดเลือก
บุคลากร

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10201
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การสรรหา
คัดเลือกบุคลากร

10202

วางแผนการสรรหา
คัดเลือก

10203

กาหนดกระบวนการ
และเครื่องมือในการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร

10204

ดาเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร

10205

ดาเนินการจ้างงาน
บุคลากร

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1020101
กาหนดนโยบายการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร
1020102
ศึกษาสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอก
1020103
สร้างแรงดึงดูดความ
สนใจในงานสรรหา
คัดเลือกของบริษัท
(Corporate
Branding)
1020201
จัดลาดับความสาคัญ
และวางแผนกลยุทธ์
การสรรหา
(Sourcing
Strategy)บุคลากร
1020202
สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
แหล่งสรรหา
บุคลากร
(Networking)
1020301
กาหนดกระบวนการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร
1020302
จัดหาและประเมิน
เครื่องมือในการ
คัดเลือกบุคลากร
1020401
สรรหาผู้สมัครงาน
1020402
ทดสอบและคัดเลือก
ผู้สมัคร
1020501
ตกลงจ้าง และจัดทา
ฐานข้อมูลพนักงาน
1020502
จัดการปฐมนิเทศ
ผู้ร่วมงานใหม่
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1020503
1020504
10206

ติดตาม ประเมินผล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาการ
สรรหาและคัดเลือก

1020601
1020602

ติดตามผลทดลอง
งาน
บริหารการจ้าง
ผู้รับเหมาแรงงาน
จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานสรรหา
คัดเลือกบุคลากร
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนางานสรรหา
บุคลากร
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
103 บริหาร
ค่าตอบแทน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10301
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ค่าตอบแทน

10302

จัดทาโครงสร้าง
ระดับงาน

10303

จัดทาโครงสร้าง
เงินเดือน และระบบ
บริหารเงินเดือน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1030101
วิเคราะห์เป้าหมาย
ทิศทาง ความ
ต้องการขององค์การ
และปัญหาปัจจุบัน
1030102
ศึกษาสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอก
1030103
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ค่าตอบแทน
1030104
จัดทาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนรวม
(Total
Remuneration
Mi1) ประเภท
สัดส่วน
1030201
วิเคราะห์งานและ
จัดทาใบกาหนด
หน้าที่งาน
1030202
ประเมินค่างาน จัด
ระดับงาน และ
บริหารระดับงาน
1030301
สารวจค่าจ้าง
สวัสดิการ และการ
วิเคราะห์ผลการ
สารวจค่าจ้าง
1030302
จัดทาโครงสร้าง
เงินเดือน และอัตรา
แรกจ้างพนักงานใหม่
1030303
จัดทาระบบบริหาร
เงินเดือน และการ
ขึ้นเงินเดือนกรณี
ต่างๆ และนาเสนอ
ผู้บริหาร
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10304

จัดทาระบบเงินได้อื่น
และสวัสดิการ

1030401

1030402
10305

บริหารและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

1030501

1030502

10306

การสื่อสารระบบ
ค่าตอบแทน

1030601

1030602

จัดทาหรือทบทวน
ระบบเงินได้อื่น และ
สวัสดิการ (Nonbase
remuneration)
จัดทาคู่มือการ
บริหารเงินเดือน เงิน
ได้อื่นและสวัสดิการ
บริหารค่าตอบแทน
ตามนโยบาย กลยุทธ์
และแนวปฏิบัติที่
กาหนด
เก็บรวบรวมข้อมูล
ประเมินผล
วิเคราะห์ และจัดทา
สรุปรายงาน
ให้ความรู้และ
คาปรึกษาในการ
บริหารค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหาร
สื่อสารแนวคิด
หลักการ นโยบาย
และระบบ
ค่าตอบแทนให้
ความรู้และ
คาแนะนาปรึกษาแก่
ผู้บริหาร
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
104 การพนักงาน
สัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10401
กาหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และแผนงาน
การพนักงานสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1040101
ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์แรงงาน
ภายนอก ข้อมูลการ
ดาเนินธุรกิจของ
องค์การ
1040102
กาหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ แผนงาน แนว
ปฏิบัติ และแนวทาง
การบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์

10402

1040201

สร้าง เสริม และ
รักษาความสัมพันธ์ที
ดี

1040202

1040203

10403

บริหารระเบียบ
ข้อบังคับ และ
มาตรการทางวินัย

1040301

วางแผนและ
ดาเนินการจัด
กิจกรรมสร้างเสริม
รักษาความสัมพันธ์
บริหารและจัดการ
ความขัดแย้งระหว่าง
พนักงานและ
องค์การ
ให้คาแนะนาปรึกษา
แก่ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพนักงาน
สัมพันธ์

ติดตาม และศึกษา
ข้อมูลสถานการณ์
และกฎหมาย
แรงงาน
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1040302

1040303

10404

บริหารกลไก และ
กระบวนการ
พนักงานสัมพันธ์

1040401
1040402

10405

จัดการสื่อสาร
ระหว่างองค์การและ
พนักงาน

1040501

1040502
10406

สร้างเสริมวัฒนธรรม
และความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การ

1040601

1040602

ร่างและนาเสนอ
ข้อบังคับการ
พนักงาน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และ
กฎหมาย
ให้คาแนะนาแก่
ผู้บังคับบัญชาในการ
พนักงานสัมพันธ์
การดูแล และกวดขัน
วินัยพนักงาน
จัดทาแผนบริหาร
กลไกการพนักงาน
สัมพันธ์
ดาเนินการ และ
ติดตามผลการ
บริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์
จัดทาแผนการ
สื่อสารระหว่าง
องค์การและ
พนักงาน
ดาเนินการ และ
ติดตามผลการ
สื่อสาร
วางแผนและ
ดาเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมองค์การ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมองค์การ
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
105 การเรียนรู้และ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10501
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การเรียนรู้
และพัฒนา

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1050101
ศึกษาสภาพองค์การ
ในปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
1050102
วิเคราะห์หาความ
จาเป็น ในการเรียนรู้
และพัฒนา (Need
Analysis) ในระดับ
องค์การ ระดับฝ่าย
งาน และระดับ
บุคคล
1050103
กาหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา

10502

1050201

ออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

1050202

1050203

10503

บริหารการเรียนรู้
และพัฒนาตาม
แผนการเรียนรู้และ

1050301

กาหนดวัตถุประสงค์
และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ต้องการ
ออกแบบ วางแผน
และกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้
ออกแบบและพัฒนา
เนื้อหา แนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้
สื่อสารนโยบายและ
แนวทางหรือรูปแบบ
การเรียนรู้
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พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

1050302
1050303

10504

ประเมินและติดตาม
ผลการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

1050401
1050402
1050403

10505

เชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้ กับระบบงาน
อื่น

1050501

1050502

10506

สร้างบรรยากาศและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในองค์การ

1050601
1050602
1050603

ดาเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตามแผนที่
ได้ออกแบบไว้
ดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
พนักงาน
ประเมินผลการ
เรียนรู้พัฒนา
วิเคราะห์ผลการ
พัฒนาพนักงาน
ติดตามผลการเรียนรู้
และพัฒนา
การนาผลการ
ประเมินการเรียนรู้
ของพนักงานไปสู่
ระบบการพัฒนา
อาชีพ
การนาผลการ
ประเมินการเรียนรู้
ของพนักงานไปสู่
ระบบค่าตอบแทน
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา
สร้างและจัดหา
ช่องทางให้พนักงาน
เรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พัฒนาในองค์การ
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
106 วางแผน
อัตรากาลัง

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10601
การกาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์
อัตรากาลัง

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1060101
วิเคราะห์เป้าหมาย
ทิศทาง และความ
ต้องการขององค์การ
ศึกษาสภาพ
อัตรากาลังของ
องค์การในปัจจุบัน
1060102
ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ
สภาพแวดล้อม อุป
สงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงาน
1060103
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์อัตรากาลัง

10602

1060201

วิเคราะห์อัตรากาลัง

1060202

จัดทาโครงสร้าง
อัตรากาลัง
วางแผนอัตรากาลัง
แผนบริหารความ
เสี่ยง และ
งบประมาณ
วางแผนงบบริหาร
อัตรากาลัง
งบประมาณ
หมุนเวียนโยกย้าย
พนักงาน และความ
เสี่ยง
นาเสนอแผน
อัตรากาลังและ
ทางเลือก
สื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติ และให้

10603

วิเคราะห์อัตรากาลัง

การวางแผน
อัตรากาลัง

1060301

1060302

10604

นาเสนอแผน และ
การสื่อสาร นโยบาย
และแนวปฏิบัติ

1060401
1060402
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10605

ติดตาม กากับดูแล
การบริหาร
อัตรากาลังตามแผน

1060501
1060502
1060503

คาแนะนาปรึกษาแก่
ผู้บริหาร
จัดทารายงาน และ
วิเคราะห์สถานะ
อัตรากาลัง
กากับดูแล และ
ผลักดันการ
ดาเนินการตามแผน
ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผน
อัตรากาลัง
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
107 บริหารผลงาน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10701
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหาร
ผลงาน

10702

ออกแบบระบบ
บริหารผลงาน

10703

สื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติ

10704

วางแผนผลงานและ
แผนการพัฒนา
รายบุคคล

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1070101
ระบุวัตถุประสงค์
ของการบริหาร
ผลงาน
1070102
กาหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหาร
ผลงาน
1070201
จัดทาตัวแบบ
(Performance
Management
Model) และ
ออกแบบ
กระบวนการบริหาร
ผลงาน
1070202
กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนว
ปฏิบัติในการบริหาร
ผลงาน
1070301

ดาเนินการสื่อสารทั่ว
ทั้งองค์การ

1070302

เตรียมความพร้อม
หัวหน้างานและ
พนักงาน
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนด
เป้าหมายผลงานเชิง
ผลลัพธ์และเชิง
พฤติกรรม และ
แผนการพัฒนา
รายบุคคล

1070401
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10705

จัดการผลงาน
พัฒนาผลงาน และ
ขีดความสามารถของ
บุคลากร

1070402

ให้คาแนะนาหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การหารือและ
วางแผนผลงาน

1070501

ให้คาปรึกษาหัวหน้า
งานและพนักงานใน
การติดตามผลงาน
และการพัฒนาขีด
ความสามารถตาม
แผน
ให้คาแนะนาหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การสอนแนะ ให้
คาปรึกษา และจูงใจ
พนักงาน
ให้คาปรึกษาหัวหน้า
งานและพนักงานใน
การประเมินผลงาน
และหารือผล
ให้คาแนะนาหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การประเมินผลและ
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(Feedback)
สรุปผลและจัดกลุ่ม
พนักงาน

1070502

10706

ประเมินผลงานและ
หารือผล

1070601

1070602

10707

10708

นาผลไปใช้และ
เชื่อมโยงระบบงาน
อื่น

1070701

ประเมินความสาเร็จ
และพัฒนาปรับปรุง
ระบบ

1070801

1070702

ให้คาปรึกษาแก่
หัวหน้างานในการนา
ผลไปใช้
ประเมินความสาเร็จ
และพัฒนาปรับปรุง
ระบบ
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1070802

จัดทาแผนและ
ดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ

82

หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
108 บริหาร
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10801
กาหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และออกแบบ
ระบบการบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ

10802

ออกแบบ และจัดทา
ระบบสมรรถนะ

10803

ประเมินสมรรถนะ
ของพนักงาน และ
สรุปผลการประเมิน

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1080101
ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์การ
1080102
กาหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์การบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
1080103
ออกแบบ และจัดทา
ระบบ และ
กระบวนการบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ และนาเสนอ
ผู้บริหาร
1080201
ออกแบบระบบ
สมรรถนะเพื่อการ
พัฒนาพนักงานและ
บริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
1080202
กาหนดแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
พนักงาน
1080301
ทาการประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงาน
1080302
สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงาน

83

10804

วางแผน และบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงาน

1080401

1080402

10805

10806

ติดตาม ประเมินผล
การบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ และให้
คาแนะนาปรึกษาแก่
ผู้บริหาร

1080501

บริหาร พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent)

1080601

1080502

1080602
1080603

10807

จัดทาแผนทดแทน
ตาแหน่งงานหลัก
(Succession Plan)

1080701

วางแผน
ความก้าวหน้าใน
อาชีพสาหรับ
พนักงานกลุ่มต่างๆ
จัดทาแผนและ
ดาเนินการพัฒนา
พนักงานตาม
แผนงาน
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
ติดตามและสรุปผล
การพัฒนาพนักงาน
ตามแผนบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
ให้คาแนะนาปรึกษา
แก่ผู้บริหาร
กาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการบริหาร
พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent)
ประเมินเพื่อคัดเลือก
พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent)
วางแผนและ
ดาเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานที่
มีศักยภาพสูง
(talent)
กาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการวางแผน
ทดแทนตาแหน่งงาน
หลักในองค์การ
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1080702

1080703

ประเมินเพื่อคัดเลือก
พนักงานที่จะอยู่ใน
แผนทดแทน
ตาแหน่งงานหลัก
วางแผน ดาเนินการ
และติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานที่อยู่
ในแผนทดแทน
ตาแหน่งงานหลัก
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
109 การพัฒนา
องค์การ

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10901
กาหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์การ

10902

วินิจฉัยองค์การ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1090101
ศึกษาปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์
และมีผลกระทบต่อ
องค์การ
1090102

กาหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์การที่
สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์
องค์การ

1090201

กาหนดเป้าหมาย
และแนวทางการ
วินิจฉัยองค์การให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์
การพัฒนาองค์การ
ออกแบบเนื้อหาและ
เครื่องมือในการ
วินิจฉัยองค์การ
ดาเนินการวินิจฉัย
องค์การด้วย
เครื่องมือและเนื้อหา
ที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น
วิเคราะห์ผลการ
วินิจฉัยองค์การ
จัดทารายงาน และ
รายงานผลการ
วินิจฉัยองค์การต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง

1090202
1090203

1090204
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10903

ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือสอดแทรก

1090301

1090302
10904

บริหารการพัฒนา
องค์การตามแผน

1090401

1090402

1090403
10905

ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการ
พัฒนาองค์การ

1090501

1090502

ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือสอดแทรก
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหา และ
เป้าหมายในการ
พัฒนาองค์การ
นาเสนอเครื่องมือ
สอดแทรกต่อ
ผู้บริหาร
เตรียมงานการ
สื่อสาร เพื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม และ
กาหนดทิศทาง
ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาองค์การ
ดาเนินการตามแผน
และจัดการช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน เพื่อให้
การเปลี่ยนแปลง
บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน
ให้คาแนะนาปรึกษา
ผู้บริหารในการ
พัฒนาองค์การ
ออกแบบตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และ
เครื่องมือประเมินผล
สาเร็จของการพัฒนา
องค์การ และ
แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ติดตาม และ
ประเมินผลสาเร็จ
ของการพัฒนา
องค์การ และ
นาเสนอผล
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หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
201 สมรรถนะ
ทั่วไป (HR
Professional
Practices)

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
20100
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
2010001
พฤติกรรมส่วนบุคคล
และอาชีพ
2010002
ความขัดแย้งของ
กิจกรรมและ
ผลประโยชน์
2010003
ใช้ข้อมูล และ
ทรัพยากรของ
องค์การ

20200

2020001

คิดวิเคราะห์และ
นวัตกรรม

2020002

2020003
2020004
2020005

แสวงหาแหล่งข้อมูล
และรวบรวมความรู้
ข้อมูล หรือข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง
ประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และสาเหตุ
คิดตรรกะเชิงเหตุผล
(Logical Thinking
/ Reasoning)
กาหนดและวิเคราะห์
ทางเลือกเพื่อการ
ตัดสินใจ
คิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม
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20300

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล

2030001
2030002

2030003

20400

พัฒนาตนเอง และ
ผู้อื่น

2040001
2040002
2040003
2040004

20500

สื่อสาร และเลือกใช้
สื่อ

2050001
2050002
2050003
2050004
2050005

ใช้สารสนเทศ
(Information) ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ใน
ฐานะผู้ใช้ (User) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้และใช้งาน
เทคโนโบยีดิจิทัล
(Digital) ในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงอุ
กรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ โปรแกรม
และระบบเครือข่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาปรับปรุงงาน
วางแผนและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน
วิเคราะห์ และ
วางแผนการสื่อสาร
บริหารการสื่อสาร
และกลไกในการ
สื่อสาร
สร้างความน่าเชื่อถือ
นาเสนอผลงาน
เลือกใช้สื่อ และ
ช่องทางที่เหมาะสม
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20600
20700

ให้ความร่วมมือ
ทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ

2060001
2060002
2060003
2070001
2070002

2070003

2070004
2070005
20800

บริหารความ
หลากหลาย

2080001

2080002

2080003
2080004

ให้ความร่วมมือ
ทางานเป็นทีม
ภาวะผู้นา
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
สร้างความน่าเชื่อถือ
และโน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นชอบและปฏิบัติ
ตาม
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
และคู่คิดเชิงกลยุทธ์
องค์การ (Business
& Strategic
Partnering)
บริหารความเสียง
บริหารสถานการณ์
วิกฤต
ให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักใน
คุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลาย
สร้างบรรยากาศของ
การหลอมรวมความ
แตกต่างหลากหลาย
ของบุคคลเข้า
ด้วยกัน
บริหารความขัดแย้ง
ในองค์การ
บริหารความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10101
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจขององค์การ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1010101
อธิบายแนวคิดและหลักการ
บริหารองค์การและทรัพยากร
บุคคล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักการ
การสอบข้อเขียน
บริหารจัดการองค์การ และทรัพยากร
บุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความ
ต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของ
มนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น การจูงใจ

1010102
วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์
องค์กร นโยบาย และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบัน

2.1 สามารถอธิบายลักษณะธุรกิจที่
องค์การดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการ
บริหารองค์กร

การสอบข้อเขียน

2.2 สามารถอธิบายระบบ เครื่องมือ และ การสอบข้อเขียน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อัตรากาลัง การ
สรรหาว่าจ้าง ค่าตอบแทน ระบบ
สมรรถนะบุคลากร ฯลฯ รวมถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบงาน
ต่างๆ
2.3 สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ
การสอบข้อเขียน
หน่วยงาน ตาแหน่งงาน และกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
และหน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯลฯ
1010103

3.1สามารถอธิบายสภาพแวดล้อม และ การสอบข้อเขียน
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
ศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อการดาเนินธุรกิจของ
สภาพแวดล้อม และปัจจัย
องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมี
รวมถึงโอกาส และข้อจากัด เช่น คู่แข่ง คู่
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และ
ขององค์กร
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์การ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ และนโยบาย
การบริหารองค์การ
2. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล
ความหมาย
วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น การจูงใจ
3. ความรู้ความเข้าใจในระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
4. ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ตาแหน่งงาน และกลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
5. ความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
การดาเนินธุรกิจขององค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงโอกาส และข้อจากัด เช่น
คู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ
2. ตัวอย่างโครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในองค์การ
3. ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลการสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กลยุทธ์องค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและดาเนินงานขององค์การ เพื่อให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคล
กับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์การ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มคุณค่า
(Value Added) ให้กับองค์การ และมีส่วนสาคัญในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน
(Sustainable Competitive Advantage)
3. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการ
ดาเนินงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะทางานชุด
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้ง
ปัจจุบัน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป อันคาดคะเนได้ว่าจะกระทบต่อองค์การในอนาคต
5. ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เป็นต้น
6. วิสัยทัศน์ หมายถึง ตาแหน่ง หรือภาพขององค์กรที่ต้องการให้เป็น ในกรอบระยะเวลาหนึ่งใน
อนาคต
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7. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) หมายถึง การประเมิน
ศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส
และข้อจากัดขององค์กร
8. Balance Scorecards คือ การบริหารงานองค์กร ให้เกิดผลสาเร็จอย่างรอบด้าน หลากหลายมิติ
สมดุล และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน"
9. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการ
ดาเนินงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะทางานชุด
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10102
บุคคล

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย กาหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1010201
สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือ
เก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บ การสอบข้อเขียน
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ

1010202
กาหนดเป้าหมาย และทิศ
ทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล

2.1 เข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้
สามารถกาหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สรรหาและเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
2.2 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
เป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา
3.1 วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม วาง
แผนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ จัดทางบประมาณการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงกาหนดเวลา
ในการดาเนินงาน
3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หน่วยงาน ที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล แสดง
ความสามารถในการนาการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร การระดม
ความคิด การหาข้อสรุปที่เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย

1010203
วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์ และตัวอย่างผลงาน
ที่ผ่านมา
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

การสอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการกาหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ทักษะการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ความรู้
3. ทักษะการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ
และแนวทางปรับปรุงพัฒนา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้
2. ความเข้าใจในการจัดทากลยุทธ์ในระดับองค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์การ
4. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา
5. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม วางแผนการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ จัดทางบประมาณการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกาหนดเวลา
6. ความรู้ความสามารถในการมีบทบาทนาในการสร้างการมีส่วนร่วมวางแผน และการดาเนินงาน
กับผู้บริหาร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ
2. ตัวอย่างกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่เคยทา
3. ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ที่มี
4. แผนและแนวทางการดาเนินการกาหนดกลยุทธ์
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึ ก เช่น การตรวจสอบกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล (HR Audit) การสารวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
(Employee Satisfaction / Engagement Survey ) การจัดทาแบบสารวจต่างๆ (Questionnaire )
การจัดทา Benchmarking , Work Process Analysis รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร การทา Focus Group หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
2. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนงานการบริหารทรัพยากร
บุ คคล ที่เชื่อมโยงกับ กลยุ ทธ์ องค์การ เพื่อสร้างความสามารถขององค์ก าร กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน และบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าองค์การ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในจานวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้
องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา หมายถึง สามารถแยกแยะความแตกต่างและระยะห่างระหว่างเป้าหมายที่องค์การ
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คาดหวัง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน แยกแยะปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนา
4. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือแผนงานที่บูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยที่แยกออกจากส่วนอื่น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10103
ระบบ

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบ โครงสร้ า ง สมรรถนะบุ ค ลากร และ
วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้เชื่อมโยงระบบ และกลไกการทางานให้สอดคล้องกัน รวมถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1010301
กาหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ โครงสร้างหน่วยงาน
สมรรถนะบุคลากร และ
วัฒนธรรมองค์การ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
เครื่องมือ และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์ และตัวอย่างผลงาน
ที่ผ่านมา

1.2 กาหนดโครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทภาระหน้าที่ และกลไกการ
บริหารฯที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะ
บุคลากรของหน่วยงาน และ
วัฒนธรรมองค์การ

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

1010302
เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ทางานให้สอดคล้องกัน
1010303

2.1เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ทางานให้สอดคล้องกัน

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ ความเข้าใจในระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆทุกด้าน เครื่องมือ และกระบวนการ
และบูรณาการของระบบต่างๆ
2. ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหน่วยงานและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ บทบาทที่
เปลี่ ย นแปลงไปในการบริ ห ารทรั พยากรบุค คลเชิง กลยุ ทธ์ สมรรถนะบุคลากรหน่ว ยงานบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์การ และหน่วยงาน
3. ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุกระบบ
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4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์การ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่างผลงาน หรือระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เคยจัดทา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ความเสี่ยง หมายถึงความเสี่ยงขององค์การ ที่เกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยง โดยการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ
ลดผลกระทบของความไม่แน่นอน ของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10104
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทาง
การถ่ายทอดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1010401
กาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ผลงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สามารถกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การสอบข้อเขียน และ/หรือ
ผลงาน แผนการดาเนินงาน และ
การสัมภาษณ์
กรอบระยะเวลาได้

1010402 กาหนดแนวทางการ 2.1สามารถกาหนดแนวทางการ
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน การสัมภาษณ์
ผลงานสู่หน่วยงาน
สู่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามลาดับชั้น
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecards) รวมถึงแผนการดาเนินงาน และกรอบระยะเวลา
2. ความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards)
3. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดาเนินงาน และกรอบระยะเวลา
4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่างผลงาน รายงานตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลงาน หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทัง้ นี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10105 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการวางแผนการดาเนินงานและแผนการสื่อความ รวมถึงการจัดทาเอกสารแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1010501
วางแผนการดาเนินงานและ
แผนการสื่อความ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 แนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง จัดทาแผนการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการ
สื่อความ และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1010502
2.1 รวบรวมและจัดทาเอกสารแผนกล
จัดทาเอกสารแผนกลยุทธ์การ ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
สมบูรณ์
สมบูรณ์

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

1010503
นาเสนอผู้บริหาร

การสัมภาษณ์

3.1 นาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

การสอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะการนาเสนอโครงการ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดทาแผนการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ รวมถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จ
2. ความสามารถในการรวบรวมและจัดทาเอกสาร รายงาน และเอกสารนาเสนอ (Presentation)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. พิจารณาความสามารถในการสื่อความ
2. ตัวอย่างผลงาน รายงานแผนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสอบสัมภาษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการวางแผน และดาเนินการต่างๆที่จะลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อม
ทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ความสาคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้องค์การและบุคลากร สามารถ
ปรับตัว และตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10106
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการกาหนดแนวทางการติดตามผลการดาเนินงานและกากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และสามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1010601
1.1กาหนดแนวทางการเก็บข้อมูล
กาหนดแนวทางการติดตามผล ตัวชี้วดั ผลงานฯ แนวทางการติดตาม
การดาเนินงาน
ผล และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน
1010602
2.1 กากับดูแลการดาเนินการตาม
กากับดูแล ติดตาม และ
แผนงานที่กาหนด ติดตามผล
ประเมินผลการดาเนินงานตาม แก้ปัญหาและตัดสินใจ และผลักดันให้
แผน
บรรลุเป้าหมาย
2.2 ประเมินผลสาเร็จและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ ในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2.3 รายงานผลการดาเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผล และให้
ความเห็นในการดาเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไข
1010603
3.1 ให้ความรู้และคาแนะนาปรึกษา
ให้คาแนะนาปรึกษาแก่
แก่ผู้บริหารหน่วยงานในการบริหาร
ผู้บริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการบริหารโครงการ และ/หรือ แผนงาน
2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
3. ทักษะการสื่อสาร เป็นคู่คิด
4. ทักษะการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหารในการบริหารแผนกลยุทธ์
5. ทักษะการประเมินผลสาเร็จและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
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6. ทักษะการสรุป วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน และให้ความเห็น
ในการดาเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร แนวทางการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทา
รายงาน
2. ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลสาเร็จและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานกลยุทธ์องค์การ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2 .ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แนวทางการติดตามผล หมายถึง เครื่องมือและกระบวนการต่างๆในการติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การรายงานผลการดาเนิน งาน On-line การประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน รวมถึง การ
ประชุมเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงาน (Performance Review) รายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นปี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10201
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดนโยบำยกำรสรรหำคัดเลือกบุคคล ตลอดจนศึกษำสภำพแวดล้อมและปัจจัยภำยนอก
ขององค์กำร และสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรเพื่อดึงดูดผู้สมัครงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020101
กำหนดนโยบำยกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคคล

1020102
ศึกษำสภำพแวดล้อมและ
ปัจจัยภำยนอก
1020103
สร้ำงแรงดึงดูดควำมสนใจใน
งำนสรรหำคัดเลือกของบริษัท
(Corporate Branding)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1กำหนดนโยบำย เจตนำรมณ์ และ
แนวปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกของ
องค์กำร เช่น กำรรับคนพิกำร รับคน
ต่ำงชำติ กำรรับคนที่เคยต้องโทษ คน
ที่เคยผ่ำนคดี คนที่เป็นโรค เพศ กับ
โอกำสกำรเติบโตในองค์กำร
2.1ศึกษำดัชนี และสภำวะกำรจ้ำงงำน
ตลำดแรงงำนในและต่ำงประเทศ
รูปแบบกำรจ้ำงกลุ่มงำนต่ำงๆ ใน
ตลำดแรงงำน
3.1ศึกษำ และวิเครำะห์กลยุทธ์ และ
ข้อมูลกำรแข่งขัน และแย่งตัวของ
คู่แข่ง
3.2สร้ำงแบรนด์ในงำนสรรหำคัดเลือก

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. มีควำมเข้ำใจกระบวนกำร กลยุทธ์ แนวทำงและวิธีกำรจ้ำงงำนของคู่แข่ง
2. เข้ำใจหลักของกำรสร้ำงแบรนด์ในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
3. มีควำมสำมำรถในกำรดำเนินกิจกรรมโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมขององค์กำร
2. ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน หลักสำกลในกำรจ้ำงงำน และหลักจรรยำบรรณในกำรจ้ำงงำน
3. ควำมรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจ้ำงงำน
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรจัดทำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้ำนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
5. ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูล ดัชนี ชี้วัดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภำวะตลำดแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
2. แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรกำหนดนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกขององค์กำร เช่นกำรรับคน
พิกำร รับคนต่ำงชำติ กำรรับคนที่เคยต้องโทษ คนที่เคยผ่ำนคดี คนที่เป็นโรค เพศ กับโอกำสกำร
เติบโตในองค์กำรครอบคลุมไปถึงนโยบำยที่ไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงของเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ สี
ผิว วัฒนธรรม และควำมคุ้มครองด้ำนสิทธิมนุษย์ชน
2. ศึกษำดัชนี และสภำวะกำรจ้ำงงำนตลำดแรงงำนในและต่ำงประเทศ รูปแบบกำรจ้ำงกลุ่มงำน
ต่ำงๆ ในตลำดแรงงำน ครอบคลุมถึงสภำวะกำรจ้ำงงำนในเขตประเทศ และกลุ่มอำชีพที่
กฎหมำยรองรับ
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3. ศึกษำ และวิเครำะห์กลยุทธ์ และข้อมูลกำรแข่งขัน และแย่งตัวของคู่แข่ง ครอบคลุม
กล
ยุทธ์กำรแย่งตัวของคู่แข่งขันกรณีที่ไม่ติดขัดต่อหลักกฎหมำย
4. สร้ำงแบรนด์ในงำนสรรหำคัดเลือก ครอบคลุม กำรสร้ำงแบรนด์ที่เกี่ยวข้องเฉพำะกับงำน
สรรหำคัดเลือกบุคลำกร ไม่หมำยรวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์ขององค์กำร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10202

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผนกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกร

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถในกำรจัดลำดับควำมสำคัญ และวำงแผนงำนสรรหำพนักงำนรวมถึงสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหำพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020201
จัดลำดับควำมสำคัญ และ
วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ
(Sourcing Strategy)บุคลำกร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ คัดเลือก
กำรสอบข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์
อำทิ ช่วงระยะเวลำสรรหำ ประเภทของ
เครื่องมือที่เหมำะสมสำหรับใช้ในงำนสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร
1.2 วำงแผนต้นทุนงำนสรรหำคัดเลือก

กำรสอบข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์
1.3 สร้ำงกติกำ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสรร กำรสอบข้อเขียน
หำคัดเลือก
1.4 ทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติของผู้
ดำรงตำแหน่ง (Job Specification)

กำรสอบข้อเขียน

1.5 จัดทำคู่มือพนักงำน

กำรสอบข้อเขียน

1020202
2.1คัดเลือกเครือข่ำยแหล่งรับสมัครงำน ที่ กำรสอบข้อเขียน
สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ที่ เหมำะสมขององค์กำร
ดีกับแหล่งสรรหำบุคลำกร
2.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และให้กำร
กำรสอบข้อเขียน
(Networking)
สนับสนุนแหล่งสรรหำเป้ำหมำย อำทิ กำรให้
สปอนเซอร์แก่สถำบันกำรศึกษำ
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำคัดเลือกเครื่องมือและวิธีกำรสรรหำคัดเลือกที่มีประสิทธิภำพ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรสรรหำคัดเลือก
2. ควำมรู้เกี่ยวกับช่องทำงรับสมัครงำน และควำมเหมำะสมของกำรเลือกใช้แหล่งรับสมัครงำนตำม
กลุ่มงำน หรือกลุ่มเป้ำหมำย
3. ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ และรู้จักองค์กำรประกอบของคู่มือพนักงำนที่ดี
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4. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกำรทำงำน
5. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะ และควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนของแหล่งสรรหำเป้ำหมำย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงแผนงำนสรรหำ คัดเลือก บุคลำกร
2. ตัวอย่ำงกติกำ และเกณฑ์กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ คัดเลือก อำทิ ช่วงระยะเวลำสรรหำ ประเภทของเครื่องมือที่
เหมำะสมสำหรับใช้ในงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร ครอบคลุม กำรแผนงำนแสดง อัตรำว่ำง และ
ผลกำรดำเนินกำรตำมตำมแผนแต่ละช่วงเวลำ
2. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และให้กำรสนับสนุนแหล่งสรรหำเป้ำหมำย อำทิ กำรให้สปอนเซอร์แก่
สถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุ ม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดึ กับแหล่ งสรรหำเป้ำหมำยในทุก
รูปแบบที่เหมำะสมตำมแต่ละลักษณะและควำมต้องกำร และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงรุก
มิใช่ลักษณะกำรติดต่อเป็นรำยครั้งเมื่อมีตำแหน่งงำนว่ำง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10203
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดกระบวนกำรสรรหำคัดเลือก ตลอดจน จัดหำและประเมินเครื่องมือในกำรคัดเลือกได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020301
กำหนดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1กำหนดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร
1.2 กำหนดบทบำทผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
1020302
2.1จัดหำ เครื่องมือสรรหำ คัดเลือก
จัดหำและประเมินเครื่องมือใน บุคลำกร
กำรคัดเลือกบุคลำกร
2.2 สร้ำงเครื่องมือสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีของกระบวนกำรสรรหำคัดเลือก
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ในงำนสรรหำคัดเลือก
3. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรใช้เครื่องมือ และกำรอ่ำนผลทดสอบ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด

ที่ครอบคลุมในทุก
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
จัดหำเครื่องมือที่อำศัยหลักกำรในกำรพัฒนำเครื่องมือ หรือพัฒนำเครื่องมือได้ด้วยตนเอง หรือพัฒนำ
เครื่องมือร่วมกับหัวหน้ำหน่วยงำน โดยอำศัยหลักกำร มีควำมเหมำะสม และมีควำมน่ำเชื่อถือ หมำยถึง มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ในงำนสรรหำคัดเลือก มีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร
กำรใช้เครื่องมือ และกำรอ่ำนผลทดสอบ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10204 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสรรหำผู้สมัครงำนและทดสอบและคัดเลือกผู้สมัครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020401
สรรหำผู้สมัครงำน

1020402
ทดสอบและคัดเลือกผู้สมัคร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1จัดทำประกำศรับสมัครงำนภำยใน กำรสอบข้อเขียน
และภำยนอกองค์กำร
1.2บริหำรฐำนข้อมูลผู้สมัครงำน
กำรสอบข้อเขียน
ระบบโปรแกรมฐำนข้อมูล บริหำร
ฐำนข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 คัดกรองใบสมัครงำน
กำรสอบข้อเขียน
2.2 จัด ประมวล และวิเครำะห์ผลกำร กำรสอบข้อเขียน
ทดสอบ
2.3 ฝึกทักษะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในงำน กำรสอบข้อเขียน
สรรหำคัดเลือก
2.4 สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
2.5 ตรวจสอบบุคคลอ้ำงอิง

กำรสอบข้อเขียน

2.6 สรุปผลกำรคัดเลือก

กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรสรรหำบุคลำกร
2. ทักษะกำรสัมภำษณ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะธรรมชำติงำนของตำแหน่งงำน
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรคัดกรองข้อมูลประวัติผู้สมัครงำน
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประมวลผลทดสอบ
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรสอน และฝึกทักษะ
5. ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักกำรสัมภำษณ์
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเรื่องแนวโน้มของกำรพิจำรณำโดยอคติ
7. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรกำหนดเกณฑ์เพื่อสรุปผลกำรคัดเลือก
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด

ที่ครอบคลุมในทุก

วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรจัดทำประกำศรับสมัครงำนภำยในและภำยนอกองค์กำรครอบคลุมถึงกำรประกำศรับสมัครงำนที่
ไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงของเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ สีผิว วัฒนธรรม และควำมคุ้มครองด้ำนสิทธิมนุษย์ชน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10205

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินกำรจ้ำงงำนบุคลำกร

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำฐำนข้อมูลพนักงำน จัดกำรปฐมนิเทศผู้ร่วมงำนใหม่ติดตำมผลทดลองงำน และสำมำรถ
บริหำรกำรจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020501
ตกลงจ้ำง และจัดทำ
ฐำนข้อมูลพนักงำน

1020502
จัดกำรปฐมนิเทศผู้ร่วมงำน
ใหม่
1020503
ติดตำมผลทดลองงำน

1020504
บริหำรกำรจ้ำงผู้รับเหมำ
แรงงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เสนอจ้ำง (employment Offer)
1.2 ประกำศแต่งตั้งโยกย้ำย

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

1.3 จัดทำสัญญำจ้ำง และเอกสำรประกอบกำร
ว่ำจ้ำง
1.4 ตรวจสอบสุขภำพ

กำรสอบข้อเขียน

1.5 กำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม

กำรสอบข้อเขียน

1.6 บริหำรทะเบียนประวัติพนักงำน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

2.1 จัดโปรแกรม และออกแบบเนื้อหำปฐมนิเทศ กำรสอบข้อเขียน
3.1 ติดตำม และสรุปผลทดลองงำน

กำรสอบข้อเขียน

3.2 สร้ำงและกำหนดพี่เลี้ยง

กำรสอบข้อเขียน

3.3 บรรจุพนักงำน

กำรสอบข้อเขียน

4.1 ศึกษำ ตรวจสอบประวัติกำรให้บริกำร
คัดเลือก และบริหำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำน
4.2 ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงพนักงำนของ
ผู้รับเหมำแรงงำน และบริหำรสัญญำจ้ำง
ผู้รับเหมำแรงงำน
4.3 ควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ผู้รับเหมำแรงงำน
4.4 ติดตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในจ้ำง
ผู้รับเหมำแรงงำน

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำหนดอัตรำแรกจ้ำง และแนวทำงกำรเปรียบเทียบค่ำจ้ำงพนักงำนใน
องค์กำร
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเรื่องกำรจ้ำงงำน
3. ควำมรู้เกี่ยวกฎหมำยแรงงำนเรื่องระเบียบต้องห้ำมกำรละเมิดข้อมูลสุขภำพบำงลักษณะของโรค
ของบุคคล
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหน่วยงำน และกระบวนกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม
5. ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภท และคำศัพท์เทคนิคของกฎหมำยและคดีตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้อง
กับอำชญำกรรม รวมถึงอำยุควำมของคดี
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหัวข้อและกำรจัดลำดับกำรปฐมนิเทศ
7. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลทดลองงำน
8. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำเลิกจ้ำง
9. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเกี่ยวกับกำรจ้ำงบริกำรรับเหมำแรงงำน
10.ควำมรู้เกี่ยวอัตรำ และเงื่อนไขบริกำรของบริษัทผู้รับเหมำแรงงำนในตลำด
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด

ที่ครอบคลุมในทุก
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. จัดทำสัญญำจ้ำง และเอกสำรประกอบกำรว่ำจ้ำง หมำยถึง สัญญำจ้ำงที่เป็นธรรม และไม่ขัดกับ
หลักกฎหมำย
2. ตรวจสอบสุขภำพของผู้สมัครตำมเงื่อนไขของกฎหมำย หมำยถึง ตรวจสอบสุขภำพรำยกำร
ตรวจสุขภำพที่ไม่ละเมิดสิทธิข้อมูลสุขภำพที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล
3. กำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมกำรอนุญำตจำกผู้สมัคร หมำยถึง
ตรวจสอบประวัติ
อำชญำกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนรำชกำร
4. บริษัทผู้รับเหมำแรงงำนที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญำจ้ำง
พนักงำนของผู้รับเหมำแรงงำน และบริหำรสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำนเงื่อนไขสัญญำจ้ำง
พนักงำน และสัญญำจ้ำงเหมำแรงงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10206
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม ประเมินผล และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำกำรสรรหำและคัดเลือก
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสรรหำคัดเลือกและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำ
งำนสรรหำบุคลำกรได้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1020601
จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร
1020602
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กำรพัฒนำงำนสรรหำบุคลำกร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรสอบข้อเขียน
1.2 เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับ กำรสอบข้อเขียน
เป้ำหมำยแผนงำนสรรหำคัดเลือก
2.1สัมภำษณ์สำเหตุกำรลำออกของ
พนักงำน
2.2 จัดทำรำยงำนสำเหตุกำรลำออก
ของพนักงำน

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงำนสรรหำบุคคล
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเบื้องต้นทำงสถิติ
3. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวกำรตั้งคำถำมสัมภำษณ์พนักงำนที่ลำออก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด

ที่ครอบคลุมในทุก

วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน

137

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10301 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ค่ำตอบแทน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง ควำมต้องกำรขององค์กำร และปัญหำปัจจุบัน ศึกษำ
สภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอกเพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ค่ำตอบแทน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

138

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1030101
วิเครำะห์เป้ำหมำย
ทิศทำง ควำมต้องกำร
ขององค์กำร และ
ปัญหำปัจจุบัน

1030102
ศึกษำสภำพแวดล้อม
และปัจจัยภำยนอก

1030103
กำหนดนโยบำยและ
กลยุทธ์ค่ำตอบแทน

1030104
จัดทำโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนรวม
(Total
Remuneration Mix)
ประเภท สัดส่วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1ศึกษำวิเครำะห์เป้ำหมำย กลยุทธ์องค์กำร และ
กำรกำรสอบข้อเขียน
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปัญหำค่ำตอบแทน และ/หรือกำร
และควำมต้องกำรของพนักงำนขององค์กำร
สัมภำษณ์
1.2เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน
เงินได้อื่น และสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำย
สัดส่วน ประสิทธิภำพประสิทธิผลของระบบค่ำตอบแทน
ขององค์กำร
2.1ศึกษำข้อมูลสภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอก
ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กลุ่มประเทศอำเซียน ที่มีผลต่อกำรบริหำรค่ำตอบแทน
ขององค์กำร
2.2ศึกษำทิศทำง และแนวโน้มค่ำตอบแทนใน
ตลำดแรงงำน
2.3รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนของคู่แข่ง และตลำดโดยรวม
3.1กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน โครงสร้ำงค่ำตอบแทน
องค์ประกอบและสัดส่วน ระดับกำรแข่งขันในกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงขององค์กำร

กำรสอบข้อเขียน

3.2จัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรค่ำตอบแทนของ
องค์กำร และนำเสนอผู้บริหำร

กำรกำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

3.3นำเสนอผู้บริหำรเพื่อเห็นชอบ

กำรสอบข้อเขียน

4.1จัดทำโครงสร้ำง ประเภท รูปแบบ และสัดส่วน
ค่ำตอบแทนที่สอดคล้องนโยบำย
4.2กำหนดกรอบงบประมำณด้ำนค่ำตอบแทนของ
องค์กำร

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรกำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรเลือก วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลค่ำตอบแทน
2. ทักษะกำรอ่ำนผลกำรสำรวจค่ำตอบแทน
3. ทักษะกำรกำหนดกลยุทธ์และทิศทำงกำรดำเนินงำนค่ำตอบแทน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอก ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ สภำพเศรษฐกิจ
นโยบำยของภำครัฐ และอื่นๆ
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในทิศทำง และแนวโน้มค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำนในประเทศ ภูมิภำค และ
ของโลก
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสำรวจค่ำตอบแทน และแนวทำงกำรนำไปใช้ประโยชน์
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดหลักกำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของค่ำตอบแทน วัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละ
ประเภท
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงแผนกลยุทธ์นโยบำยค่ำตอบแทน โครงสร้ำงค่ำตอบแทน องค์ประกอบ และสัดส่วน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขีย นประกอบกำรสั มภำษณ์ ทั้งนี้ผู้ เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ ำ นกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
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2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ศึ ก ษำข้ อ มู ล สภำพแวดล้ อ ม และปั จ จั ย ภำยนอก ดั ช นี ชี้ วั ด ทำงเศรษฐกิ จ รวมถึ ง กำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนของกลุ่มประเทศอำเซียน ที่มีผลต่อกำรบริหำรค่ำตอบแทนขององค์กำร ครอบคลุม
ข้อมูลสภำพแวดล้อมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนอื่นๆ ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรค่ำตอบแทนขององค์กำร
2. ศึกษำทิศทำง และแนวโน้มค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำน ครอบคลุม แนวโน้ม ค่ำตอบแทน ระยะ
สั้น และระยะยำว
3. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนของตลำด ครอบคลุม คู่แข่งที่มีลักษณะ
ธุรกิจเดียวกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กำรที่มีอัตรำกำรแย่งตัวระหว่ำงกัน หรือใช้กลุ่ม
บุคลำกรเป้ำหมำยกลุ่มเดียวกัน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน

141

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10302 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำโครงสร้ำงระดับงำน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวิเครำะห์งำน จัดทำใบกำหนดหน้ำที่งำน ประเมินค่ำงำน จัดระดับงำน และบริหำรระดับงำน
ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1030201
วิเครำะห์งำนและจัดทำใบ
กำหนดหน้ำที่งำน
1030202 ประเมินค่ำงำน จัด
ระดับงำน และบริหำรระดับ
งำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ
และวิธีกำรต่ำงๆ และวิเครำะห์งำน
1.2 จัดทำ หรือทบทวนใบกำหนด
หน้ำที่งำน
2.1ประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

2.2กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ กำรสอบข้อเขียน
ในกำรบริหำรระดับงำน กำรเลื่อน
ตำแหน่ง/ระดับงำน และกำรทบทวน
ผลกำรจัดระดับงำน
2.3บริหำรระดับงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ กำรสอบข้อเขียน
กำหนด

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะกำรประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดทำใบกำหนดหน้ำที่งำน
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ เครื่องมือ และวิธีกำรประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดระดับงำน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรระดับงำน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน ครอบคลุม กำรประเมินค่ำงำนโดยอำศัยเครื่องมือ และหลักกำร
ประเมินค่ำงำนที่ชัดเจนสำมำรถอธิบำยได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10303
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้ำงเงินเดือน และระบบบริหำรเงินเดือน

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และวิเครำะห์ผลกำรสำรวจฯและจัดทำโครงสร้ำงเงินเดือน และ
อัตรำแรกจ้ำงพนักงำนใหม่ รวมถึงสำมำรถจัดทำระบบบริหำรเงินเดือน และกำรขึ้นเงินเดือนกรณีต่ำงๆ และ
นำเสนอผู้บริหำรได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1030301
สำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และ
กำรวิเครำะห์ผลกำรสำรวจ
ค่ำจ้ำง
1030302
จัดทำโครงสร้ำงเงินเดือน และ
อัตรำแรกจ้ำงพนักงำนใหม่

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1สำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร
1.2กำรวิเครำะห์ผลกำรสำรวจฯ และ
กำรนำผลฯมำใช้ในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนขององค์กำร
2.1จัดทำหรือทบทวนโครงสร้ำง
เงินเดือน
2.2 จัดทำอัตรำแรกจ้ำงพนักงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

1030303
จัดทำระบบบริหำรเงินเดือน
และกำรขึ้นเงินเดือนกรณีต่ำงๆ
และนำเสนอผู้บริหำร

3.1จัดทำระบบบริหำรเงินเดือน กำร
ขึ้นเงินเดือน

กำรสอบข้อเขียน

3.2 จัดทำแนวทำงกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนสำหรับกลุ่มพนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรเลือกใช้รำยงำนผลกำรสำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
3. ทักษะกำรนำผลกำรสำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำรมำใช้บริหำรค่ำตอบแทน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดหลักกำรและวิธีกำรสำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร และแนวทำงกำรอ่ำน
ผลกำรสำรวจฯ
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำโครงสร้ำงเงินเดือนและอัตรำแรกจ้ำง
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรบริหำรเงินเดือน สำหรับพนักงำนที่มีควำมแตกต่ำงในผลงำน
สมรรถนะ หรือศักยภำพ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุ ม ในทุ
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
สำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร หมำยถึง กำรใช้ข้อมูลผลสำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับกำร
แข่งขัน และแย่งตัวบุคลำกร ของกลุ่มองค์กำรที่เข้ำร่วมกำรสำรวจฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจขององค์กำร
และจำกสถำบันหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้หลักกำรสำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่มีหลักกำร และมีควำมน่ำเชื่อถือ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10304 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิกำร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้อื่น และสวัสดิกำร รวมถึงคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน เงินได้อื่น
และสวัสดิกำรได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1030401
จัดทำหรือทบทวนระบบเงินได้
อื่น และสวัสดิกำร (Non-base
remuneration)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1จัดทำหรือทบทวนระบบค่ำตอบแทนจูงใจ และ
กำรให้รำงวัลพนักงำน
1.2จัดทำหรือทบทวนเงินได้อื่น และค่ำตอบแทน
ควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
1.3จัดทำหรือทบทวนประเภท เงื่อนไข และอัตรำ
สวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

1030402
2.1จัดทำหรือทบทวนคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน เงิน กำรสอบข้อเขียน
จัดทำคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน ได้อื่น และสวัสดิกำรให้ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทำง
เงินได้อื่นและสวัสดิกำร
สำหรับผู้บริหำรในกำรบริหำรค่ำตอบแทนใน
องค์กำรหรือหน่วยงำน
2.2 กำหนดแนวทำงและขอบเขตกำรสื่อสำรข้อมูล กำรสอบข้อเขียน
ด้ำนกำรบริหำรเงินเดือน เงินได้อื่น และสวัสดิกำร
กับกลุ่มพนักงำนระดับต่ำงๆ ที่เหมำะสม
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรจัดทำระบบค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
2. ทักษะกำรกำหนดประเภทค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
3. ทักษะกำรกำหนดเงื่อนไขค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
4. ทักษะกำรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้ำนค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำระบบค่ำตอบแทนจูงใจ กำรกำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรำ รวมถึง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดทำระบบค่ำตอบแทนจูงใจ กำรกำหนดประเภท เงื่อนไข
อัตรำ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข อัตรำเงินได้อื่นและค่ำตอบแทนควำม
ยำกลำบำก รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรกำหนดสวัสดิกำร ประเภท วัตถุประสงค์ เงื่อนไข อัตรำ และ
แนวปฏิบัติต่ำงๆที่มีประสิทธิภำพ
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5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรค่ำตอบแทน นโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทน
และแนวทำงกำรจัดทำหรือทบทวนคู่มือบริหำรเงินเดือน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงคู่มือบริหำรเงินเดือน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10305
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรและประเมินผลกำรดำเนินงำนค่ำตอบแทน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถบริหำรค่ำตอบแทนตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด รวมถึงปรับปรุง
พัฒนำนโยบำยและระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1030501
บริหำรค่ำตอบแทนตำม
นโยบำย กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบัติที่กำหนด

1030502
เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
วิเครำะห์ และจัดทำสรุป
รำยงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1จัดทำแผนงำน และงบประมำณเงินเดือน
ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรต่ำงๆประจำเดือน กำรขึ้น
เงินเดือน กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำเงินได้อื่น และ
สวัสดิกำร
1.2วำงแผนกำรเงินในกำรบริหำรค่ำตอบแทน
ระยะยำวขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำสำหรับเงินเกษียณอำยุ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงกรณีเลิกจ้ำง
พนักงำน ฯลฯ
1.3วำงแผนกำรบริหำรสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆที่
เหมำะสม เช่น บริหำรเอง บริหำรผ่ำนบริษัท
ประกันชีวิต แนวทำงกำรเลือก และบริหำรกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
1.4ดำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประจำเดือน/งวด

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

1.5กำรเบิกจ่ำยเงินได้อื่นและสวัสดิกำร

กำรสอบข้อเขียน

1.6บริหำรเงินได้ อัตรำแลกเปลี่ยน และภำษีเงิน
ได้พนักงำนต่ำงชำติและพนักงำนคนไทยที่ส่งไป
ปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ
1.7 จัดกิจกรรมกำรให้รำงวัลพนักงำน

กำรสอบข้อเขียน

2.1 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์สถิติ และจัดทำ
รำยงำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน นำส่งผู้บริหำร
2.2 วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และแนวโน้มต้นทุน
ค่ำตอบแทนขององค์กำร เช่น ค่ำล่วงเวลำ
แนวโน้มอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนขององค์กำร และ
ตลำดแรงงำน
2.3 รวบรวมและวิเครำะห์ควำมคิดเห็น ประเด็น
ปัญหำ อัตรำกำรลำออก และข้อเรียกร้องของ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรเลือกข้อมูล
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเภทค่ำตอบแทน เงื่อนไข อัตรำ และแนวทำงกำรคำนวณจ่ำย
ค่ำตอบแทนประเภทต่ำงๆ
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย กระบวนกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคำนวณภำษีเงินได้
ประกันสังคม ฯลฯ กำรหักค่ำจ้ำง และกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆ
สถำนพยำบำลและกำรรักษำพยำบำล ประกันสังคม เงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงิน
ชดเชย
4. ควำมรู้ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับค่ำจ้ำงในต่ำงประเทศและในประเทศ
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อมูล หลักสถิติเบื้องต้น และกำรจัดทำรำยงำน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงรำยงำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10306

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสำรระบบค่ำตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสื่อสำรแนวคิดหลักกำร นโยบำย และระบบค่ำตอบแทน รวมถึงให้ควำมรู้และคำแนะนำ
ปรึกษำแก่ผู้บริหำรได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
1030601
1.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนกำร
กำรสอบข้อเขียน
ให้ควำมรู้และคำปรึกษำในกำร บริหำรค่ำตอบแทนสนับสนุนกำรตัดสินใจใน
บริหำรค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำร กำรบริหำรค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำร

1030602
สื่อสำรแนวคิดหลักกำร
นโยบำย และระบบ
ค่ำตอบแทนให้ควำมรู้และ
คำแนะนำปรึกษำแก่ผู้บริหำร

1.2 ให้ควำมรู้และคำแนะนำปรึกษำแก่
กำรสอบข้อเขียน
ผู้บริหำรหน่วยงำนในกำรบริหำรค่ำตอบแทน
และกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษพนักงำน
2.1 วำงแผนกำรสื่อสำรระบบบริหำร
กำรสอบข้อเขียน
ค่ำตอบแทน
2.2 ดำเนินกำรสื่อสำรหลักกำรและนโยบำย กำรสอบข้อเขียน
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนขององค์กำร แก่
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มตำมแผน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ควำมรู้ในหลักกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรเปิดเผย และกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับที่
เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำง แผนกำรสื่อสำรระบบบริหำรค่ำตอบแทน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทัง้ นี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10401

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำนภำยนอก รวบรวมข้อมูลกำรดำเนินธุรกิจขององค์กำรและ
กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน แนวปฏิบัติ และแนวทำงกำรบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1040101
ศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์
แรงงำนภำยนอก ข้อมูลกำร
ดำเนินธุรกิจขององค์กำร

1040102
กำหนดนโยบำย กลยุทธ์
แผนงำน แนวปฏิบัติ และ
แนวทำงกำรบริหำรกลไกกำร
พนักงำนสัมพันธ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก
สถำนกำรณ์แรงงำน และทิศทำงกำร
ดำเนินงำนพนักงำนสัมพันธ์
1.2 ศึกษำข้อมูลทิศทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจ นโยบำยและทิศทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรพนักงำนสัมพันธ์
ในองค์กำร
2.1กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และ
แผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กำร
2.2สื่อสำร ประเมิน และปรับเปลี่ยน
แผนงำนด้ำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทิศทำงกำรพนักงำนสัมพันธ์
2. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์องค์กำร กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์และแผนงำน
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร และกำรประเมินสถำนกำรณ์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงรำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
2. ตัวอย่ำงนโยบำย และแผนงำนด้ำนพนักงำนสัมพันธ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก สถำนกำรณ์แรงงำน และทิศทำงกำรดำเนินงำนพนักงำนสัมพันธ์
หมำยถึง กำรศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์แรงงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กำร
2. กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ควรมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของ
องค์กำร ครอบคลุมถึงนโยบำย และแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำน
สัมพันธ์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10402 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้ำง เสริม และรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวำงแผนและดำเนินกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริม รักษำควำมสัมพันธ์ บริหำรและจัดกำรควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนและองค์กำรและให้คำแนะนำปรึกษำแก่ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
พนักงำนสัมพันธ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1040201
วำงแผนและดำเนินกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงเสริม รักษำ
ควำมสัมพันธ์
1040202
บริหำรและจัดกำรควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนและ
องค์กำร
1040203
ให้คำแนะนำปรึกษำแก่
ผู้บริหำรและพนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำน
สัมพันธ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 กำหนดเป้ำหมำย และวำงแผน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
กำรดำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ สัมภำษณ์
1.2 ติดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน และนำเสนอผู้บริหำร
2.1 ศึกษำข้อมูลควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
และวิเครำะห์สำเหตุ
2.2 วำงแผน และดำเนินกำรแก้ไข
รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินกำรแก้ไข
ควำมขัดแย้ง
3.1 รับฟัง ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูล
ของพนักงำน และผู้บริหำร เพื่อให้
คำแนะนำ
3.2 ให้คำแนะนำปรึกษำแก่พนักงำน
และผู้บริหำร ในกำรดำเนินงำน
พนักงำนสัมพันธ์

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียนและกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร เช่น กำรฟัง กำรถำม เป็นต้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
2. ทักษะด้ำนกำรรวมรวบ และวิเครำะห์ข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรวำงแผนงำนพนักงำนสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรโครงกำร และกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
3. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงแผนดำเนินงำนสร้ำง เสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนและองค์กำร
2. ตัวอย่ำงแนวทำงกำรให้คำแนะนำแก่ผู้บริหำรที่เกี่ยวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรบริหำรควำมขัดแย้ง หมำยถึง กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
พนักงำน และระหว่ำงพนักงำนกับองค์กำร เพื่อให้บรรลุข้อตกลงอันดีระหว่ำงกันได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10403

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บริหำรระเบียบข้อบังคับ และมำตรกำรทำงวินัย

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถติดตำม และศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์ และกฎหมำยแรงงำน จัดทำร่ำงและนำเสนอข้อบังคับ
กำรพนักงำน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบำย และกฎหมำย เพือ่ ให้คำแนะนำแก่
ผู้บังคับบัญชำในกำรพนักงำนสัมพันธ์ กำรดูแล และกวดขันวินัยพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1040301
ติดตำม และศึกษำข้อมูล
สถำนกำรณ์ และกฎหมำย
แรงงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1ติดตำม และศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์ และกฎหมำย กำรสอบ
แรงงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อเขียน
1.2 วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำน และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมำตรกำรดำเนินกำร

กำรสอบ
ข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์

1040302
ร่ำงและนำเสนอข้อบังคับกำร
พนักงำน และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และกฎหมำย
1040303
ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชำ
ในกำรพนักงำนสัมพันธ์ กำร
ดูแล และกวดขันวินัยพนักงำน

2.1 ร่ำง ทบทวน และนำเสนอระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำน

กำรสอบ
ข้อเขียน

2.2 สื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ และดำเนินกำรใช้
บังคับตำมกำหนดเวลำ

กำรสอบ
ข้อเขียน

3.1 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ และ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ

กำรสอบ
ข้อเขียน

3.2 ให้คำแนะนำในกำรพนักงำนสัมพันธ์ และกำร
ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้บังคับบัญชำ

กำรสอบ
ข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และโน้มน้ำว ควำมรู้กฎหมำยแรงงำน และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ และควำมรู้กฎหมำยแรงงำน
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์แรงงำน และกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้อง
3. ควำมรู้ด้ำนกำรจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน และกำรบริหำรระเบียบข้อบังคับให้
สอดคล้องกับกฎหมำยและนโยบำยขององค์กำรอยู่เสมอ
4. ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำน เจตนำรมย์ และแนวปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับฯ กำรสืบสวน
สอบสวน และกำรดำเนินกำรทำงวินัย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงกำรร่ำงระเบียบข้อบังคับกำรพนักงำน
2. ใบรับรองกำรฝึกอบรมกฎหมำยแรงงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กฎหมำยแรงงำน หมำยถึง กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10404
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บริหำรกลไก และกระบวนกำรพนักงำนสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำแผนบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ และดำเนินกำรรวมทั้งติดตำมผลกำรบริหำร
กลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1040401 จัดทำแผนบริหำร
กลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 จัดทำแผนบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้ กำรสอบข้อเขียน
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
และกำร
สัมภำษณ์

1.2 สื่อสำรกับผู้บริหำร และกลไกกำรพนักงำน
สัมพันธ์อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงกัน
1040402
2.1 ดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรกลไกกำร
ดำเนินกำร และติดตำมผลกำร พนักงำนสัมพันธ์
บริหำรกลไกกำรพนักงำน
2.2 ประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนงำน เพื่อให้กำร
สัมพันธ์
บริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ เป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนด
2.3 เป็นตัวแทนองค์กำรในกำรเจรจำต่อรองกับ
กลไกพนักงำนสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกี่ยวกับ
กำรทำงำน และสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กำร

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในงำนพนักงำนสัมพันธ์ขององค์กำร
2. ทักษะด้ำนกำรเจรจำต่อรองกับกลไกแรงงำนสัมพันธ์ เช่น สหภำพแรงงำน เป็นต้น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้กฎหมำยแรงงำน และกำรวำงแผนบริหำรกลไกพนักงำนสัมพันธ์
2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกลไกพนักงำนสัมพันธ์
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกลไกพนักงำนสัมพันธ์
2. ตัวอย่ำงแนวทำงกำรบริหำรกลไกพนักงำนสัมพันธ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กลไกกำรแรงงำนสัมพันธ์ หมำยถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ขององค์กำรทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กำร เช่น ผู้บังคับบัญชำ สหภำพแรงงำน หน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและพนักงำน

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำแผนกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและพนักงำนและดำเนินกำร และติดตำมผลกำรสื่อสำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1040501
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดช่องทำงกำร
จัดทำแผนกำรสื่อสำรระหว่ำง สื่อสำรระหว่ำงองค์กำรกับพนักงำน
องค์กำรและพนักงำน
1.2 จัดทำแผนกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

1040502
2.1 ดำเนินกำรสื่อสำรตำมแผนงำน และ
ดำเนินกำร และติดตำมผลกำร ประเมินผล เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำน
สื่อสำร

กำรสอบข้อเขียน
และกำรสัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร ผู้สื่อ เนื้อหำ ช่องทำงและเครื่องมือ และผู้รับ และเป้ำประสงค์ในกำรสื่อสำร
2. ทักษะด้ำนกำรวำงแผน และประเมินโครงกำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรสื่อสำรในองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรสื่อสำรในองค์กำร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรสื่อสำรในองค์กำร มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันในข้อมูล ข่ำวสำรจำเป็นสำหรับ
กำรปฏิบัติงำนของทุกคนในองค์กำร
2. กำรสื่อสำรจะต้องมีกำรกำหนดแผนงำน วิเครำะห์ข้อมูล ช่องทำงกำรสื่อสำร ทำกำรสื่อสำรและ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนสื่อสำร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10406
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้ำงเสริมวัฒนธรรม และควำมรู้สึกผูกพันต่อองค์กำร
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3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวำงแผนและ ดำเนินกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร รวมทั้งติดตำม และ
ประเมินผลกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1040601
วำงแผนและ ดำเนินกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 ศึกษำวิเครำะห์ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของ กำรสอบข้อเขียน
องค์กำร
1.2 วำงแผน ดำเนินกำรสร้ำง เสริมค่ำนิยม และ กำรสอบข้อเขียน
วัฒนธรรมองค์กำรที่พึงประสงค์
และกำรสัมภำษณ์

1040602
ติดตำม และประเมินผลกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กำร

2.1 ติดตำม และประเมินผลกำรเสริมสร้ำง
กำรสอบข้อเขียน
วัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร
2.2 รำยงำนผล และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหำรใน กำรสอบข้อเขียน
กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
2. ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ จัดทำรำยงำน
3. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและโน้มน้ำว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรเรื่องค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แนวทำง และแผนกำรสร้ำง เสริมและรักษำค่ำนิยมขององค์กำร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ค่ำนิยม และวัฒนธรรมขององค์กำร หมำยถึง ค่ำนิยม และหลักปฏิบัติงำนในองค์กำร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10501
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรเรียนรู้และพัฒนำ
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถศึกษำสภำพองค์กำรในปัจจุบัน ทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก และ
วิเครำะห์หำควำมจำเป็น ในกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Need Analysis) ในระดับองค์กำร ระดับฝ่ำยงำน และ
ระดับบุคคล กำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6





7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1050101
ศึกษำสภำพองค์กำรใน
ปัจจุบัน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก

1050102
วิเครำะห์หำควำมจำเป็น ใน
กำรเรียนรู้และพัฒนำ (Need
Analysis) ในระดับองค์กำร
ระดับฝ่ำยงำน และระดับบุคคล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยขององค์กำร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสัมภำษณ์

1.2 ศึกษำและวิเครำะห์สภำพองค์กำรในปัจจุบัน
(Strength and Weakness)

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

1.3 ศึกษำและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
(Opportunity and Threats)

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

2.1 วิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยของ
องค์กำร ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
(Organizational Analysis Level)

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

2.2 วิเครำะห์ภำรกิจในระดับฝ่ำยงำน (Operational กำรสอบข้อเขียน
Level) โดยพิจำรณำจำกภำรกิจ หน้ำที่และควำม
และ/หรือกำร
รับผิดชอบ
สัมภำษณ์

2.3 วิเครำะห์ผลกำรประเมินในระดับบุคคล
กำรสอบข้อเขียน
(Individual Level) โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน
1050103
3.1 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ กำรสอบข้อเขียน
กำหนดนโยบำยและแผนกล เพื่อสรุปประเด็นควำมรู้ ทักษะสำคัญที่ต้องกำร
และ/หรือกำร
ยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ
สัมภำษณ์
3.2 กำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของบุคลำกร ทั้งใน กำรสอบข้อเขียน
ระยะสั้น ระยะยำว และจัดทำเป็นนโยบำยกำรพัฒนำ และ/หรือกำร
พนักงำน
สัมภำษณ์
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเรียนรู้และพัฒนำ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรสัมภำษณ์
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2. ทักษะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ทักษะกำรสรุปผล
4. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยองค์กำร
2. ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในกำรวินิจฉัยองค์กำร เช่น กำรทำ SWOT analysis , กำรวิเครำะห์ตำม
หลัก 7S Five forces
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดทำ Functional Analysis
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดทำ Job Analysis
5. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นด้ำนกำรเรียนรู้ขององค์กำร (ถ้ำมี)
2. นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรทดสอบควำมรู้ และ/หรือ
2. ผลกำรสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. กำรศึกษำ วิเครำะห์องค์กำรภำยใน หมำยรวมถึง กำรศึกษำธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและทิศทำง
ขององค์กำร จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กำร โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน ผู้นำผู้นำ
วัฒนธรรมองค์กำร รวมถึง ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังขององค์กำร
2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร อันหมำยถึง กำรศึกษำถึงปัจจัยภำยนอกองค์กำร ในด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม คู่แข่ง หรือปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนขององค์กำร
3. วิเครำะห์หำประเด็นกำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กำรทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์กำร ระดับ
หน่วยงำน และระดับบุคคล หมำยถึง ประเด็นด้ำนกำรเรียนรู้ที่บุคลำกรพึงมี เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนของตนเอง หน่วยงำน และสำมำรถขับเคลื่อนองค์กำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น
4. กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ โดยกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10502
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนำระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับกำรเรียนรู้ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรในแต่ละระดับ จำก
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ขององค์กำร และออกแบบ กำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พัฒนำเนื้อหำ
รวมถึงแนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1050201
กำหนดวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรทั้ง
ในระดับองค์กำร
1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรทั้ง
ในระดับหน่วยงำน
1.3 กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรใน
ระดับบุคคล
1050202
2.1 ออกแบบและวำงแผนกำรจัดกำร
ออกแบบ วำงแผนและกำหนด เรียนรู้ (Learning Plan)
กิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 2.2 กำหนดรำยละเอียดรูปแบบและ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในแผนกำรเรียนรู้
ที่ตอบวัตถุประสงค์
1050203
3.1 ศึกษำรูปแบบ/กิจกรรมเพื่อกำร
ออกแบบและพัฒนำเนื้อหำ
ถ่ำยโอนกำรเรียนรู้ และสนับสนุนให้
แนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เกิดกำรเรียนรู้
3.2 กำหนดรูปแบบ/กิจกรรมเพื่อ
กำรถ่ำยโอนกำรเรียนรู้
3.3 ออกแบบและพัฒนำเนื้อหำเพื่อ
กำรเรียนรู้

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียนและ/หรือกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

3.4 กำหนดกรอบงบประมำณที่ใช้ใน กำรสอบข้อเขียน
กำรดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละ
กิจกรรม
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
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2. ทักษะกำรติดต่อประสำนงำน
3. ทักษะบริหำรจัดกำร
4. ทักษะกำรสื่อสำร
5. ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล
6. ทักษะกำรสรุปผล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กำร
2. ควำมเข้ำใจในเป้ำประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกร
3. ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของเนื้อหำหลักสูตร
4. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. ควำมรู้เกี่ยวกับข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบและกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. ควำมรู้เกีย่ วกับกระบวนกำรออกแบบ Blended Learning
7. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรออกแบบกำรสอน (Instructional System Design)
8. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อกำรถ่ำยโอนกำรเรียนรู้
9. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกร (Learning Style)
10. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเนื้อหำ (Content design & Development)
11. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนกำรเรียนรู้ (Learning Plan) สำหรับพนักงำนในแต่ละระดับ (ถ้ำมี)
2. ตัวอย่ำงกิจกรรมและรำยละเอียดกิจกรรม/หลักสูตรที่จะดำเนินกำร (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
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2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ หมำยรวมถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่ถูกออกแบบและกำหนดขึ้นมำเพื่อพัฒนำ ควำมรู้
ทักษะ และ/หรือ สร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงำนในแต่ละระดับ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10503
เรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรกำรเรียนรู้และพัฒนำตำมแผน กำร

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสื่อสำรนโยบำยและแนวทำง/รูปแบบกำรเรียนรู้ และดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมตำม
แผนกำรเรียนรู้ที่และรวมถึงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพนักงำนอื่นๆ ตำมที่ได้ออกแบบและกำหนดไว้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1050301
สื่อสำรนโยบำยและแนวทำง
หรือรูปแบบกำรเรียนรู้

1050302
ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
ตำมแผนที่ได้ออกแบบไว้

1050303
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
พนักงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 สื่อสำรนโยบำยกำรเรียนรู้ให้กับพนักงำน
ได้รับทรำบ

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสัมภำษณ์

1.2 สื่อสำรแผนกำรเรียนรู้ให้กับพนักงำนได้รับ
ทรำบ

กำรสัมภำษณ์

2.1 ดำเนินกำรสรรหำและติดต่อวิทยำกร/ผู้สอน กำรสอบข้อเขียน
ที่ถ่ำยทอดเนื้อหำได้ครบถ้วน ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่กำหนด
2.2 ดำเนินกำรจัดหำสถำนที่ เพื่อกำรฝึกอบรม กำรสอบข้อเขียน
2.3 ดำเนินกำรจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์กำร
สอนเพื่อกำรฝึกอบรม
3.1 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำพนักงำน
3.2 ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ และตัดสินใจ
แก้ปัญหำ กรณีที่เกิดปัญหำระหว่ำงกำรจัด
กิจกรรมได้ทันเวลำ

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรถ่ำยทอดและกำรสื่อสำร
2. ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
3. ทักษะกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ
4. ทักษะกำรติดต่อประสำนงำน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องนโยบำยและหลักกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำร
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3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร
4. ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม"
5. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อ
6. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมกำรเรียนรู้
7. ควำมรู้เกี่ยวกับข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบและกิจกรรมกำรเรียนรู้
8. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรออกแบบ Blended Learning
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงแผนงำน (Past evidence) (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
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1. กำรบริหำรกำรฝึกอบรม หมำยถึง กำรดำเนินงำนสรรหำและติดต่อวิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์
เอกสำร หรือเครื่องมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม และรวมถึงกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นในกำรฝึกอบรม
2. กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำพนักงำน หมำยถึงกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ถูกกำหนดไว้
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ส่งเสริมพฤติกรรมพนักงำน และก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน
ในองค์กำร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10504

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประเมินและติดตำมผลกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถออกแบบวิธีกำร/แนวทำงในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้พนักงำน กำหนดเกณฑ์ หรือ
รำยละเอียดสำหรับกำรประเมินกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ผลกำรประเมินของพนักงำน และติดตำมผลกำรเรียนรู้
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรเรียนรู้ของพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1050401
ประเมินผลกำรเรียนรู้
พนักงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 จัดหำหรือออกแบบแนวทำงเพื่อประเมินกำร
เรียนรู้และพัฒนำ ที่สำมำรถประเมินผลกำรเรียนรู้ได้
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

1.2 กำหนดเกณฑ์/ปัจจัยในกำรประเมิน

กำรสอบข้อเขียน

1.3 ดำเนินกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

กำรสอบข้อเขียน

1050402
2.1 รวบรวมผลกำรประเมิน
วิเครำะห์ผลกำรพัฒนำ
2.2 สรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของพนักงำน
พนักงำน
รำยบุคคล รำยฝ่ำย/ทีม
2.3 วำงแผนแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง

1050403
ติดตำมผลกำรเรียนรู้
และพัฒนำ

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

3.1 วำงแผนและกำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมผล กำรสอบข้อเขียน
กำรเรียนรู้
3.2 ดำเนินกำรติดตำมผลกำรเรียนรู้และเก็บรวบรวม กำรสอบข้อเขียน
ข้อมูลผลกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
3.3 วิเครำะห์และสรุปผลกำรติดตำมกำรเรียนรู้
กำรสอบข้อเขียน
3.4 นำผลกำรวิเครำะห์มำจัดทำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
2. ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล
3. ทักษะกำรสรุปผล
4. ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
5. ทักษะกำรวำงแผน
6. ทักษะกำรติดต่อประสำนงำน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1.
2.
3.
4.

ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำบุคลำกร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบสมรรถนะขององค์กำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพขององค์กำร

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงแบบประเมินผลกำรเรียนรู้และพัฒนำ (ถ้ำมี)
2. ตัวอย่ำงแผนกำรติดตำมผล (Follow up Plan) กำรเรียนรู้ (ถ้ำมี)
3. ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรติดตำมผล (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
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1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10505

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้ กับระบบงำนอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถเชื่อมโยงโดยนำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของพนักงำนไปสู่ระบบกำรพัฒนำอำชีพ ระบบ
ค่ำตอบแทน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1050501
กำรนำผลกำรประเมินกำร
เรียนรู้ของพนักงำนไปสู่ระบบ
กำรพัฒนำอำชีพ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ออกแบบแนวทำงในกำรนำผล
กำรประเมินจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
งำนด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ
1.2 กำหนดและจัดทำรำยละเอียด
เกณฑ์ วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรเชื่อมโยง
ผลกำรเรียนรู้ไปสู่ระบบกำรพัฒนำ
อำชีพ

1050502 กำรนำผลกำร
2.1 ออกแบบแนวทำงในกำรนำผล
ประเมินกำรเรียนรู้ของ
กำรประเมินจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
พนักงำนไปสู่ระบบค่ำตอบแทน งำนบริหำรค่ำตอบแทน
2.2 กำหนดและจัดทำรำยละเอียด
เกณฑ์ วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรเชื่อมโยง
ผลกำรเรียนรู้ไปสู่ระบบค่ำตอบแทน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสัมภำษณ์

กำรสัมภำษณ์

กำรสัมภำษณ์

กำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์
2. ทักษะกำรคิดเชิงบูรณำกำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ
2. ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรพัฒนำอำชีพ
3. ควำมรู้เกี่ยวกับระบบค่ำตอบแทน
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรเชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้ของพนักงำน ไปสู่ระบบกำรพัฒนำอำชีพ และ ระบบค่ำตอบแทน โดยมี
กำรกำหนดเกณฑ์ และรำยละเอียดในกำรนำผลกำรเรียนรู้ของพนักงำนไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยร่วมในกำรพิจำรณำเพื่อจ่ำยค่ำตอบแทน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10506
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้ำงบรรยำกำศและส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กำร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ที่สนับสนุน และเอื้อให้เกิดพนักงำนเกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำโดยกำรสร้ำงและจัดหำช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำต่ำงๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1050601
1.1 วำงแผน แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สร้ำงสภำพแวดล้อม ที่ส่งเสริม บรรยำกำศ/สภำพแวดล้อมในองค์กำร
ให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
1.2 กำหนดแนวทำง วิธีกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมบรรยำกำศ/สภำพแวดล้อมในองค์กำรที่
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้
1050602
สร้ำงและจัดหำช่องทำงให้
พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

2.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำงกำร กำรสอบข้อเขียน
สื่อสำรต่ำงๆ ภำยในองค์กำร
2.2 กำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำที่ กำรสอบข้อเขียน
เหมำะสมกับกำรเรียนรู้และกลุ่มเป้ำหมำย
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์
2.3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ กำรสอบข้อเขียน
สำคัญ
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

2.4 จัดหำเครื่องมือให้กับพนักงำน ได้สำมำรถ
เข้ำถึงกำรเรียนรู้
1050603
3.1 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้กับระดับบุคคล ทีมงำน และองค์กำร
และพัฒนำในองค์กำร
3.2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับพนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ
3.3 สื่อสำรกิจกรรมที่จะดำเนินกำรให้กับ
พนักงำนในองค์กำรได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวำงแผน
2. ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
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3. ทักษะกำรสื่อสำร
4. ทักษะกำรติดต่อประสำนงำน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำน
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
5. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management)
6. ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แผนกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ในองค์กำร เป็นกำรออกแบบและจัดทำ จัดหำกิจกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์ ที่สนับสนุน และเอื้อให้พนักงำนในองค์กำรสำมำรถเรียนรู้ และแบ่งปันกำรเรียนรู้ในองค์กำร
ร่วมกัน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10601
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบำย และกลยุทธ์อัตรำกำลัง
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง และควำมต้องกำรขององค์กำร ศึกษำสภำพอัตรำกำลังของ
องค์กำรในปัจจุบัน ศึกษำแนวโน้มธุรกิจ สภำพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน กำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์อัตรำกำลังได้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1060101
วิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง
และควำมต้องกำรขององค์กำร
ศึกษำสภำพอัตรำกำลังของ
องค์กำรในปัจจุบัน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 วิเครำะห์แนวโน้ม และพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรอัตรำกำลัง เปรียบเทียบเป้ำหมำย
และทิศทำงธุรกิจระยะต้น ระยะกลำง และ
ระยะยำว

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียนและ
กำรสัมภำษณ์

1.2 หำรือเกี่ยวกับควำมเห็นด้ำนอัตรำกำลัง
กับผู้บริหำรหน่วยงำน

กำรสัมภำษณ์

1.3 ศึกษำผลิตภำพ (Productivity) กับ
จำนวนอัตรำกำลัง

กำรสอบข้อเขียน

1.4 เก็บรวบรวมและจัดทำแผนภำพข้อมูล
บุคลำกรในปัจจุบันขององค์กำร อำทิ เพศ
อำยุ ประสบกำรณ์ ผลงำน ประวัติกำร
พัฒนำ และอื่นๆ

กำรสอบข้อเขียน

1.5 พิจำรณำระดับสมรรถนะของบุคลำกรใน กำรสอบข้อเขียน
องค์กำรในปัจจุบัน
1.6 ศึกษำ และสังเครำะห์ผลกำรบริหำรงำน กำรสอบข้อเขียน
บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ รวมถึงสถิติข้อมูลด้ำน
บุคลำกร อย่ำงเชื่อมโยง อำทิ อัตรำกำร
ลำออก แผนเส้นทำงเติบโตสำยอำชีพ
จำนวน Talent ในองค์กำร อัตรำกำรทำงำน
ล่วงเวลำ และอื่นๆ
1.7 วิเครำะห์ปัญหำด้ำนอัตรำกำลังของ
องค์กำร
1060102
ศึกษำแนวโน้มธุรกิจ
สภำพแวดล้อม อุปสงค์และ
อุปทำนของตลำดแรงงำน

กำรสอบข้อเขียน

2.1 รวบรวม ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลดัชนี กำรสอบข้อเขียน
ด้ำนแรงงำน ทั้งในปัจจุบัน และอนำคต
2 .2 ศึกษำข้อมูลอัตรำกำลังคู่แข่ง
2.3 วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปิดเสรีกำรค้ำ
และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
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2.4 ศึกษำข้อมูล กฎหมำยกำรค้ำแรงงำนใน
และต่ำงประเทศ
1060103
กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
อัตรำกำลัง

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน
3.1วิเครำะห์ต้นทุนด้ำนแรงงำน
3.2กำหนดรูปแบบกำรจ้ำงงำนพนักงำน และ กำรสอบข้อเขียน
สัดส่วนที่เหมำะสมของกลุ่มงำน และระดับ
พนักงำน
3.3กำหนดนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนว
กำรสอบข้อเขียน และ
ปฏิบัติด้ำนอัตรำกำลังขององค์กำร อำทิ
กำรสัมภำษณ์
คุณสมบัติขั้นต่ำของพนักงำนขององค์กำร
แนวทำงกำรให้ได้มำซึ่งบุคลำกรใน
อัตรำกำลังว่ำง เช่น กำรพิจำรณำจำก
บุคลำกรภำยในเป็นลำดับแรก กำรสร้ำง
บุคลำกรโดยองค์กำร หรือกำรซื้อตัว แนว
ทำงกำรปรับลดพนักงำน และอื่นๆ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เงื่อนไขและประเภทกำรจ้ำงงำนลักษณะต่ำงๆ
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรจัดทำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้ำนอัตรำกำลัง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แฟ้มประวัติกำรทำงำน
2. ตัวอย่ำงนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวปฏิบัติด้ำนอัตรำกำลังขององค์กำร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะ
ย่อย ขอบเขต ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรกำหนดรูปแบบกำรจ้ำงงำนพนักงำน และสัดส่วนที่เหมำะสมของกลุ่มงำน และระดับพนักงำน
โดยรูปแบบกำรจ้ำงงำนนั้นต้องไม่ขัดกฎหมำย
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10602

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเครำะห์อัตรำกำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวิเครำะห์อัตรำกำลังและจัดทำโครงสร้ำงอัตรำกำลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1060201
วิเครำะห์อัตรำกำลัง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1ศึกษำวิเครำะห์ เครื่องมือวิเครำะห์ กำรสอบข้อเขียน
อัตรำกำลังที่เหมำะสมกับองค์กำร

1060202
จัดทำโครงสร้ำงอัตรำกำลัง

1.2 จัดหำ และคัดเลือกเครื่องมือ
วิเครำะห์อัตรำกำลังที่เหมำะสมกับ
องค์กำร
2.1จัดทำโครงสร้ำงอัตรำกำลัง
2.2 จัดทำกรอบอัตรำกำลัง

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1.ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเครำะห์อัตรำกำลัง
2.ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10603

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผนอัตรำกำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวำงแผนอัตรำกำลัง แผนบริหำรควำมเสี่ยง และงบประมำณ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1060301
วำงแผนอัตรำกำลัง แผน
บริหำรควำมเสี่ยง และ
งบประมำณ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 จัดทำแผนและเป้ำหมำยด้ำนอัตรำกำลัง จำนวน
คน คุณสมบัติที่ต้องกำร ในแต่ละช่วงเวลำ แนวทำง
ทดแทนช่องว่ำงของอัตรำกำลัง รวมถึงปรับลด
อัตรำกำลัง

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบ
ข้อเขียน

1.2 วำงแผนงบประมำณประจำปีด้ำนอัตรำกำลัง

กำรสอบ
ข้อเขียน

1.3 วำงแผนเส้นทำงกำรเติบโต กำรโยกย้ำย และ
หมุนเวียนของพนักงำนรำยบุคคล ร่วมกับหัวหน้ำ
หน่วยงำน

กำรสอบ
ข้อเขียน

1.4 วิเครำะห์ และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำกำลัง มำตรกำรและแผนรองรับควำมเสี่ยง

กำรสอบ
ข้อเขียน

1060302
2.1 วำงแผนงบประมำณประจำปีด้ำนอัตรำกำลัง
วำงแผนงบบริหำรอัตรำกำลัง
งบประมำณ หมุนเวียนโยกย้ำย
2.2 วำงแผนเส้นทำงกำรเติบโต กำรโยกย้ำย และ
พนักงำน และควำมเสี่ยง
หมุนเวียนของพนักงำนรำยบุคคล ร่วมกับหัวหน้ำ
หน่วยงำน
2.3 วิเครำะห์ และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำกำลัง มำตรกำรและแผนรองรับควำมเสี่ยง

กำรสอบ
ข้อเขียน
กำรสอบ
ข้อเขียน
กำรสอบ
ข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ในกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
2. ควำมรู้ในกำรวำงแผนงบประมำณด้ำนอัตรำกำลัง
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3. ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตพนักงำน
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนควำมเสี่ยง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงแผนอัตรำกำลัง และ หรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำกำลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

10604

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

นำเสนอแผน และกำรสื่อสำร นโยบำยและแนวปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถนำเสนอแผนอัตรำกำลังและเสนอทำงเลือกในกำรเลือกใช้แผนอัตรำกำลัง รวมถึงสำมำรถ
สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษำแก่ผู้บริหำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1060401 นำเสนอแผน
อัตรำกำลังและทำงเลือก

1060402 สื่อสำรนโยบำย
และแนวปฏิบัติ และให้
คำแนะนำปรึกษำแก่ผู้บริหำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1จัดทำแผนภำพ ทำงเลือกต่ำงๆ
ด้ำนอัตรำกำลัง

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

1.2 วิเครำะห์ผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจทำงเลือกต่ำงๆ
2.1จัดทำคู่มือกำรบริหำรอัตรำกำลัง

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

2.2สื่อสำรนโยบำย และทำงเลือก
กำรสอบข้อเขียน และกำร
ให้กับผู้บริหำรเกิดควำมเข้ำใจ และให้ สัมภำษณ์
คำปรึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำร
อัตรำกำลังแก่หัวหน้ำงำน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับ Feasibility Analysis
2. ควำมรู้เกี่ยวกับ Best Practice ในกำรบริหำรอัตรำกำลัง
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงพนักงำน
4. ควำมรู้ในกำรจัดทำคู่มือด้ำนอัตรำกำลัง
5. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรให้คำปรึกษำ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำง แผนภำพ และผลกระทบต่อกำรตัดสินใจทำงเลือกต่ำงๆ ของแผนอัตรำกำลัง
2. ตัวอย่ำงคู่มือกำรบริหำรอัตรำกำลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะ
ย่อย ขอบเขต ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10605 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม กำกับดูแลกำรบริหำรอัตรำกำลังตำมแผน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำรำยงำน และวิเครำะห์สถำนะอัตรำกำลัง กำกับดูแล และผลักดันกำรดำเนินกำรตำม
แผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1060501
จัดทำรำยงำน และวิเครำะห์
สถำนะอัตรำกำลัง
1060502
กำกับดูแล และผลักดันกำร
ดำเนินกำรตำมแผน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1ติดตำม และจัดทำรำยงำนสถำนะอัตรำกำลัง

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

1.2วิเครำะห์สถำนกำรณ์อัตรำกำลังขององค์กำร

กำรสอบข้อเขียน

2.1ตรวจสอบสถำนะกำรปฏิบัติตำมแผนอัตรำกำลัง กำรสอบข้อเขียน
กระตุ้น ให้คำปรึกษำ และผลักดันให้ผู้บริหำร
ผลักดันกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำตำมแผน
2.2พิจำรณำควำมเหมำะสม และอนุมัติกำรขอ
กำรสอบข้อเขียน
อัตรำกำลัง
3.1เปรียบเทียบสถำนะอัตรำกำลังกับเป้ำหมำย
กำรสอบข้อเขียน

1060503
ประเมินผล และปรับปรุงแผน
3.2 ปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง
อัตรำกำลัง
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

กำรสอบข้อเขียน

ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนอัตรำกำลังคนในแต่ละช่วงเวลำ
2. ควำมรู้ในกำรออกแบบ และใช้เครื่องมือติดตำมอัตรำกำลัง
3. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรสถิติเบื้องต้น
4. ควำมรู้ในกำรบริหำรแผนงำน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงรำยงำนสถำนอัตรำกำลัง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ผลกำรสอบข้อเขียน
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะ
ประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10701
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กำรและกำหนดเป้ำหมำยของกำรบริหำรผลงำนที่สอดคล้อง
กันได้ รวมถึงกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070101
ระบุวัตถุประสงค์ของกำร
บริหำรผลงำน
1070102
กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
กำรบริหำรผลงำน

เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน
Performance Criteria
1.1 วิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กำรและ
ผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกำรบริหำรผลงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

2.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรบริหำรผลงำน

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

2.2 ศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนของ
องค์กำร
2.3 กำหนดนโยบำยกำรบริหำรผลงำนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบบริหำร
ผลงำนขององค์กำร
2.4 กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมสำเร็จใน
กำรบริหำรผลงำนภำยใต้บริบทขององค์กำร

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวิเครำะห์องค์กำร
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ลำดับควำมสำคัญและผลกระทบของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรบริหำรผลงำนของ
องค์กำร
3. ทักษะกำรวิเครำะห์และกำหนดนโยบำย
4. ทักษะกำรวิเครำะห์และกำหนดกลยุทธ์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยและประโยชน์ของกำรบริหำรผลงำน
2. ควำมรู้เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรผลงำน
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3. ควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยต่ำง ๆ ต่อกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
กำรบริหำรผลงำนขององค์กำร
4. ควำมเข้ำใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์กำร
5. ควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรบริหำรผลงำน
6. ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะของนโยบำยกำรบริหำรผลงำนที่ดี
7. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน
8. ควำมเข้ำใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รำยงำนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรขององค์กำร
2. ประวัติกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรบริหำรผลงำน
3. รำยงำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนของ
องค์กำร
4. เอกสำรนำเสนอ และ/หรือรำยงำนกำรวิเครำะห์นโยบำยกำรบริหำรผลงำนขององค์กำร
5. เอกสำรนำเสนอ และ/หรือรำยงำนกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนขององค์กำร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ศึกษำข้อมูลองค์กำรส่วนที่มีผลต่อกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน ปรัชญำกำร
ดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำว ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กำร รวมถึง
แนวทำงบริหำรผลงำนที่ผ่ำนมำ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10702
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบบริหำรผลงำน

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำตัวแบบ (Performance Management Model) และออกแบบกระบวนกำรบริหำร
ผลงำน จัดทำหลักเกณฑ์ เอกสำร และคู่มือต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถทดลองระบบ (Pilot project)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1070201
1.1 ศึกษำและจัดทำตัวแบบกำร
จัดทำตัวแบบ (Performance บริหำรผลงำน และออกแบบ
Management Model) และ กระบวนกำรบริหำรผลงำน
ออกแบบกระบวนกำรบริหำร
ผลงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1070202
2.1 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ ปฏิบตั ิ ในขั้นตอนกำรกำหนด
แนวปฏิบัติในกำรบริหำร
เป้ำหมำยและวำงแผนงำน
ผลงำน
2.2 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรจัดกำรผลงำน
พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์
กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

2.3 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรประเมินผลงำน หรือกำรสัมภำษณ์
และหำรือผล
2.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรนำผลไปใช้และ หรือกำรสัมภำษณ์
เชื่อมโยงระบบงำนอื่น
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบและกระบวนกำรบริหำรผลงำน
2. ทักษะกำรจัดทำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลทั่วทั้งองค์กำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับตัวแบบกำรบริหำรผลงำนและกระบวนกำรบริหำรผลงำน
2. ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับองค์กำรกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ
3. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรกำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนงำน
ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง
4. ควำมรู้ในกำรกำหนดปัจจัยวัดผลงำนและพฤติกรรม
5. ควำมรู้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกร ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง
7. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรประเมินผลงำนและหำรือผล ตลอดจน
บทบำทของผู้เกี่ยวข้อง
8. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรนำผลกำรประเมินไปใช้และเชื่อมโยง
ระบบงำนอื่น ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสำรตัวแบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management Model) และ/หรือ
กระบวนกำรบริหำรผลงำนขององค์กำร
2. รำยงำนกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
3. คู่มือกำรบริหำรผลงำนสำหรับหัวหน้ำงำนและพนักงำน และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10703
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดทำแผนกำรสื่อสำร ดำเนินกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กำร และเตรียมควำมพร้อมหัวหน้ำงำน
และพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070301
ดำเนินกำรสื่อสำรทั่วทั้ง
องค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1กำหนดช่องทำง รูปแบบ วิธีกำร
และเครื่องมือกำร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1.2 สื่อสำรกำรบริหำรผลงำน
กำหนดเนื้อหำในกำรสื่อสำร

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1.3 ถ่ำยทอดหลักกำรแนวคิด และ
กระบวนกำรกำรบริหำรผลงำนให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1.4 สร้ำงควำมเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
ต่อกำรบริหำรผลงำน
หรือกำรสัมภำษณ์
1070302
เตรียมควำมพร้อมหัวหน้ำงำน
และพนักงำน

2.1 จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องมือ
ต่ำง ๆ ในกำรบริหำรผลงำน

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

2.2 จัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น
สำหรับหัวหน้ำงำนในกำรบริหำร
ผลงำน

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรบริหำรผลงำนที่มีต่อพนักงำน
2. ทักษะกำรสื่อควำม
3. ทักษะกำรโน้มน้ำว
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร
2. ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมกำรสื่อสำรภำยในขององค์กำร
3. ควำมเข้ำใจในควำมคำดหวังและข้อกังวลของสมำชิกในองค์กำรต่อกำรบริหำรผลงำน
4. ควำมเข้ำใจในระบบบริหำรผลงำนขององค์กำร
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ
6. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรบริหำรผลงำน
7. ควำมเข้ำใจในทัศนคติของพนักงำนระดับต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรบริหำรผลงำน
8. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรบริหำรผลงำน
9. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้ำงำนในกำรบริหำรผลงำน
10. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระดับทักษะกำรสื่อสำรและจูงใจของหัวหน้ำงำนในองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนกำรสื่อสำรระบบบริหำรผลงำน
2. เอกสำรนำเสนอระบบบริหำรผลงำน
3. ตำรำงกำรฝึกอบรมพนักงำนหัวข้อกำรบริหำรผลงำน
4. แผนกำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนในกำรบริหำรผลงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10704
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผนผลงำนและแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี 4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนด
เป้ำหมำยผลงำนเชิงผลลัพธ์และเชิงพฤติกรรม และนำเสนอแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

233

10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070401
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนด
เป้ำหมำยผลงำนเชิงผลลัพธ์
และเชิงพฤติกรรม และ
แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 สรุปเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับ
องค์กำร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1.2 ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรวำงแผนผลงำนและกำร
กำหนดแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1070402
2.1 ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
ให้คำแนะนำหัวหน้ำงำน
พัฒนำทักษะกำรหำรือและวำงแผน หรือกำรสัมภำษณ์
เกี่ยวกับทักษะในกำรหำรือและ ผลงำน
วำงแผนผลงำน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมเข้ำใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กำร
2. ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนและทุกตำแหน่งภำยในองค์กำร"
3. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนผลงำนและแผนกำร
พัฒนำรำยบุคคล
4. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรหำรือและวำงแผนผลงำน รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รำยงำนสรุปเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับองค์กำร
2. ประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10705
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรติดตำมผลงำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ตำมแผนพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนในกำรสอนแนะ ให้คำปรึกษำ และจูงใจพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070501
ให้คำปรึกษำหัวหน้ำงำนและ
พนักงำนในกำรติดตำมผลงำน
และกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถตำมแผน
1070502
ให้คำแนะนำหัวหน้ำงำน
เกี่ยวกับทักษะในกำรสอนแนะ
ให้คำปรึกษำ และจูงใจ
พนักงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรติดตำมผลงำนและกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมแผน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

2.1 ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
สอนแนะ ให้คำปรึกษำ และจูงใจ
หรือกำรสัมภำษณ์
พนักงำน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน
และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
2. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10706 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลงำนและหำรือผล
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลงำนและหำรือผลพัฒนำทักษะหัวหน้ำ
งำนในกำรประเมินผลและกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนและพนักงำนใน
ประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผล
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070601ให้คำปรึกษำหัวหน้ำ
งำนและพนักงำนในกำร
ประเมินผลงำนและหำรือผล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลงำนและหำรือผล

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรกำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำรสัมภำษณ์

1070602
ให้คำแนะนำหัวหน้ำงำน
เกี่ยวกับทักษะในกำร
ประเมินผลและกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback)

2.1 ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร
ประเมินผลและหำรือผลร่วมกับพนักงำน

กำรกำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลงำนและหำรือผล
2. ควำมรู้เกีย่ วกับทักษะในกำรประเมินผลและหำรือผล รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10707
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงำนอื่น
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถสรุปผลและจัดกลุ่มพนักงำนและให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำรนำผลไปใช้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1070701
สรุปผลและจัดกลุ่มพนักงำน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 สรุปผลกำรประเมินผลงำนประจำปี กำร กำรกำรสอบข้อเขียน
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนตำม
และ/หรือกำรสัมภำษณ์
แผน
1.2 จัดกลุ่มพนักงำนในมิติต่ำง ๆ เพื่อนำผล
ไปใช้เชื่อมโยงกับระบบงำนอื่น

กำรกำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำรสัมภำษณ์

1070702
2.1 ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำรนำผล กำรกำรสอบข้อเขียน
ให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนใน ไปใช้
และ/หรือกำรสัมภำษณ์
กำรนำผลไปใช้
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวิเครำะห์และจัดกลุ่มพนักงำน
2. ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเครื่องมือกำรจัดกลุ่มประเภทพนักงำน
2. ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบบริหำรผลงำนกับระบบงำนอื่น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินประจำปี
2. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินประจำปี
3. ประวัติกำรทำงำน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10708
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประเมินควำมสำเร็จและพัฒนำปรับปรุงระบบ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี 4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถประเมินผลควำมสำเร็จของระบบกำรบริหำรผลงำนจัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
1070801 ประเมินควำมสำเร็จ 1.1 จัดทำแผนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
และพัฒนำปรับปรุงระบบ
และดำเนินกำรตำมแผน
หรือกำรสัมภำษณ์
1.2 ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร
1070802 จัดทำแผนและ
ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบ

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์

1.1 จัดทำแผนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
และดำเนินกำรตำมแผน
หรือกำรสัมภำษณ์
1.2 ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็นส่วน กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร
หรือกำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ
2. ทักษะกำรวำงแผนและควบคุมติดตำมผล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมเข้ำใจในแนวทำงประเมินควำมสำเร็จของระบบ
2. ควำมเข้ำใจในสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ที่พบในกำรนำกำรบริหำรผลงำนลงสู่ภำคปฏิบัติ
3. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรผลงำน"
4. ควำมรู้ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร
5. ควำมเข้ำใจในรูปแบบควำมคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมกำรทำงำนในปัจจุบัน"
6.
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและพนักงำนต่อระบบบริหำรผลงำน
2. รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรนำระบบบริหำรผลงำนลงสู่ภำคปฏิบัติ
3. แผนกำรพัฒนำระบบบริหำรผลงำน
4. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำระบบบริหำรผลงำน
5. ประวัติกำรทำงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร ครอบคลุมกำรสร้ำงแผนและ
กิจกรรมที่ทำให้พนักงำนทุกคนมองกำรบริหำรผลงำนเป็นส่วนหนึ่งของหน้ำที่หลักและช่วยสนับสนุนกำร
ทำงำน มำกกว่ำกำรมองเป็นภำระ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10801
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และออกแบบระบบกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรกำหนดนโยบำย และกล
ยุทธ์กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพออกแบบ และจัดทำระบบ และกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ และนำเสนอผู้บริหำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
249

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1080101
ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำร
1080102
กำหนดนโยบำย และกลยุทธ์
กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ
1080103
ออกแบบ และจัดทำระบบ
และกระบวนกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ
นำเสนอผู้บริหำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1ศึกษำทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจขององค์กำร
เป้ำหมำย กลยุทธ์องค์กำร และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก
1.2ศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรอัตรำกำลังระยะสั้น
และระยะยำว วิชำชีพต่ำงๆที่มีในองค์กำร และ
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
2.1 กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงกำร
บริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

3.1 ออกแบบ และจัดทำระบบบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น เส้นทำงสำยอำชีพ
ระบบสมรรถนะ ระบบกำรพัฒนำพนักงำน ฯลฯ
3.2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ เช่น กำรประเมินผลงำนและสมรรถนะ กำร
วำงแผนพัฒนำพนักงำน เป็นต้น
3.3 นำเสนอผู้บริหำรเพื่อเห็นชอบ

กำรสอบข้อเขียน
และกำรสัมภำษณ์

3.4 สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร และ
พนักงำน

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
และกำรสัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน
และกำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรนำเสนอผลงำน
2. ทักษะด้ำนกำรออกแบบระบบบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพขององค์กำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์กำรและกำรดำเนินธุรกิจขององค์กำร
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2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
4. ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์นโยบำย และแผนงำนขององค์กำร
2. ตัวอย่ำงนโยบำย และแผนงำนบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
3. ตัวอย่ำงแผนงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ข้อมูลระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในองค์กำร เช่น เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ ระบบกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10802
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถออกแบบระบบสมรรถนะเพื่อกำรพัฒนำพนักงำนและบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1080201
1.1 กำหนดตัวแบบ และมำตรฐำน
ออกแบบระบบสมรรถนะเพื่อ สมรรถนะ
กำรพัฒนำพนักงำนและบริหำร
1.2 จัดทำเครื่องมือประเมิน และ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
รำยละเอียดสมรรถนะแต่ละประเภท
1080202
2.1 กำหนดแนวทำงและเครื่องมือใน
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน
สมรรถนะพนักงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะด้ำนกำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ และเครื่องมือที่ใช้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบสมรรถนะ
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด

254

วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10803
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทำกำรประเมินสมรรถนะของพนักงำน และสรุปผลกำรประเมิน

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถทำกำรประเมินสมรรถนะของพนักงำน และสรุปผลกำรประเมิน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1080301
1.1 วำงแผนและดำเนินกำรประเมิน
ทำกำรประเมินสมรรถนะของ สมรรถนะของพนักงำน
พนักงำน
1080302
สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะ
ของพนักงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

1.2 สรุปผลกำรประเมิน และให้
กำรสอบข้อเขียน และกำร
แนวทำงกับผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนใน สัมภำษณ์
กำรหำรือผลกับพนักงำน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในกำรใช้เครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะ
2. ทักษะในกำรสื่อสำร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน และควำมสำมำรถในกำรให้คำแนะนำแก่
ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรประเมินสมรรถนะพนักงำน
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรหำรือผลกำรประเมิน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10804
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผน และบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพสำหรับพนักงำนกลุ่มต่ำงๆ จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมแผนงำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1080401
วำงแผนควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพสำหรับพนักงำนกลุ่ม
ต่ำงๆ

1080402
จัดทำแผนและดำเนินกำร
พัฒนำพนักงำนตำมแผนงำน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ผล
กำรประเมินผลงำนและสมรรถนะ
พนักงำน และจัดกลุ่มพนักงำนเพื่อ
กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
พนักงำนแต่ละกลุ่ม
1.2 วำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
ของพนักงำนให้เหมำะสมกับ
สมรรถนะของพนักงำน
2.1 จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินกำร
และกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
กำรพัฒนำสมรรถนะ
2.2 ดำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะของ
พนักงำนตำมแผน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ /ศักยภำพของพนักงำน
2. ทักษะด้ำนกำรให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนในเรื่องกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมระบบสมรรถนะขององค์กำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำนแต่ละกลุ่ม
2. ควำมรู้ในกำรวำงแผนงำน และกำหนดตัวชี้วัดผลงำนกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน
3. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบสมรรถนะขององค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงแผนงำนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
กำรพัฒนำพนักงำนตำมแผนงำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ หมำยถึง กำรพัฒนำสมรรถนะของพนักงำน
ให้สอดคล้องกับเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ โดยมีกำรประเมินสมรรถนะที่มีอยู่ของพนักงำน เพื่อกำหนดแผนกำร
พัฒนำ และติดตำมผลกำรพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเติบโตก้ำวหน้ำของพนักงำนสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรดำเนินธุรกิจขององค์กำร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10805
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ
แก่ผู้บริหำร

ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และให้คำแนะนำปรึกษำ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1080501
ติดตำมและสรุปผลกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมแผนบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
1080502
ให้คำแนะนำปรึกษำแก่
ผู้บริหำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ติดตำม รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำ
สมรรถนะพนักงำนตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
2.1 ให้ควำมรู้และคำแนะนำปรึกษำ
แก่ผู้บริหำรหน่วยงำนในกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรประเมิน
2. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ตัวอย่ำงแผนงำน และกำรติดตำมผลกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10806
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บริหำรพนักงำนที่มีศกั ยภำพสูง (Talent)

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) และ
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) รวมถึงวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1080601
กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรบริหำร
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง
(Talent)

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ กำรสอบข้อเขียน และกำร
กำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง
สัมภำษณ์
(Talent) เช่น หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง Talent ฯลฯ
1.2 จัดทำแนวทำง กระบวนกำร และ กำรสอบข้อเขียน
เครื่องมือบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพ
สูง (Talent)

1080602
2.1 ดำเนินกำรประเมินเพื่อคัดเลือก
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงำน พนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
ที่มีศักยภำพสูง (Talent)
2.2 สรุปผลกำรประเมิน และแจ้งให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทรำบ
1080603
3.1 จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินกำร
วำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำ และกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
กำรพัฒนำสมรรถนะ
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง
3.2 ดำเนินกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
(Talent)
ในอำชีพของพนักงำนที่มีศักยภำพสูง
(Talent) ตำมแผน

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำน
2. ทักษะด้ำนกำรใช้เครื่องมือในกำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) เช่น เครื่องมือในกำร
ประเมินสมรรถนะ เป็นต้น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในกำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
2. ควำมรู้ในกำรเป็นผู้ประเมิน (Assessor)
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3. ควำมรู้ในแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำน และกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่ำงเครื่องมือในกำรประเมินพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
2. ตัวอย่ำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10807
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก (Succession Plan)
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลักในองค์กำร
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงำนที่จะอยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก วำงแผน ดำเนินกำร และติดตำมผล
กำรพัฒนำพนักงำนที่อยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1080701
กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรวำงแผน
ทดแทนตำแหน่งงำนหลักใน
องค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และ กำรสอบข้อเขียน และกำร
ตำแหน่งงำนหลักในแต่ละระดับของ สัมภำษณ์
องค์กำร โดยคณะกรรมกำรร่วมจำก
สำยอำชีพที่เกี่ยวข้อง

1.2 จัดทำแนวทำง กระบวนกำร
และเครื่องมือในกำรวำงแผนทดแทน
ตำแหน่งงำน
1080702
2.1 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และ
ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงำนที่ ดำเนินกำรประเมินเพื่อคัดเลือก
จะอยู่ในแผนทดแทนตำแหน่ง พนักงำนเข้ำแผนทดแทนตำแหน่งงำน
งำนหลัก
หลัก
2.2 สรุป และนำเสนอแผนทดแทน
ตำแหน่งงำนหลัก
1080703
3.1 จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินกำร
วำงแผน ดำเนินกำร และ
และกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
ติดตำมผลกำรพัฒนำพนักงำน กำรพัฒนำสมรรถนะ
ที่อยู่ในแผนทดแทนตำแหน่ง 3.2 ดำเนินกำรพัฒนำ และติดตำม
งำนหลัก
ประเมินผลกำรพัฒนำพนักงำนในแผน
ทดแทนตำแหน่งงำนหลัก

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนด้ำนแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลักในองค์กำร
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งงำน
3. ควำมรู้ในกำรเป็นผู้ประเมิน (Assessor)
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4. ควำมรู้ในแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน และกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก
5. ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจในกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แนวปฏิบัติในกำรคัดเลือกพนักงำนในแผนทดแทนตำแหน่งงำน
2. ตัวอย่ำงเครื่องมือในกำรประเมิน เพื่อคัดเลือกพนักงำนในแผนทดแทนตำแหน่งงำน
3. ตัวอย่ำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนตำมแผนทดแทนตำแหน่งงำน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
แผนทดแทนตำแหน่งงำนหลัก (Succession Plan) หมำยถึง แผนกำหนดตัวบุคลำกรที่จะเป็นผู้
ทดแทนตำแหน่งที่สำคัญขององค์กำร ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ พ้นสภำพ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี

270

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10901 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำรที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์องค์กำร
โดยอำศัยกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อองค์กำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1090101
ศึกษำปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และมีผลกระทบต่อ
องค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์
องค์การ โครงสร้าง ระบบและ
กระบวนการบริหาร วัฒนธรรม
องค์การ และจุดแข็งจุดอ่อน

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

1.2 ศึกษำวิเครำะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อองค์กำร

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ระบุปัญหาเบื้องต้น และ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์การ
1090102
2.1กาหนดเป้าหมายการศึกษา
กำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์ วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการ
กำรพัฒนำองค์กำรที่สอดคล้อง ดาเนินการพัฒนาองค์การ
และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กำร
2.2นำเสนอแผนเพื่อขอควำมเห็นชอบ

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์องค์กำร
และสภำพแวดล้อม
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะกำรค้นคว้ำข้อมูล
ทักษะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ทักษะกำรประมวลข้อมูล
ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทักษะกำรนำเสนอ
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวด้ำนธุรกิจ เป้ำหมำยขององค์กำร กลยุทธ์กำร
ดำเนินงำน โครงสร้ำง ระบบและกระบวนกำรบริหำร วัฒนธรรมองค์กำร ผลกำรปฏิบัติงำน และ
จุดแข็ง-จุดอ่อน
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
องค์กำร
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ ลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเด็น
ปัญหำรวมถึงสำเหตุ และแนวทำงที่องค์กำรจะดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ควำมสำเร็จในกำรนำเสนอแผน
2. แบบรวบรวมข้อมูล และรำยงำนผลกำรศึกษำ (ถ้ำมี)
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ (ถ้ำมี)
4. กลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสัมภำษณ์ และ/หรือ
2. ผลกำรทดสอบควำมรู้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำกำรประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิ บ ำยถึ ง ขอบเขตของกำรปฏิ บั ติ ง ำน และสภำพแวดล้ อ มอื่ น ๆหรื อ สถำนกำรณ์ อื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ โครงสร้าง ระบบและกระบวนการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ
และจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งครอบคลุมทิศทำงธุรกิจ เป้ำหมำยขององค์กำรในระดับต่ำงๆ กลยุทธ์กำร
ดำเนินงำน โครงสร้ำง ระบบและกระบวนกำรบริหำร วัฒนธรรมองค์กำร ผลกำรปฏิบัติงำน และจุด
แข็งจุดอ่อน
2. สภาพแวดล้อมภายนอก หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำร
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ระบุปัญหาเบื้องต้น และความเป็นไปได้ในการพัฒนา
องค์การ หมำยถึงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆที่ได้ศึกษำเพื่อทำควำมเข้ำใจลักษณะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเด็นปัญหำรวมถึงสำเหตุ และแนวทำงที่องค์กำรจะดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนำ
4. กาหนดเป้าหมายการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินการพัฒนาองค์การ ครอบคลุม
เป้ำหมำย และผลที่คำดว่ำจะได้รับ ทำงเลือกกลยุทธ์ในกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ควำมรวมมือที่ต้องกำรได้รับ แนวทำงในกำรดำเนินกำร และค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10902 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วินิจฉัยองค์กำร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถเป้ำหมำยและแนวทำงกำรวินิจฉัยองค์กำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร สำมำรถ
ออกแบบเนื้อหำและเครื่องมือในกำรวินิจฉัยองค์กำร และรวมถึง สำมำรถดำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้ว ย
เครื่องมือและเนื้อหำที่ได้ออกแบบและพัฒนำขึ้นโดยสำมำรถวิเครำะห์ผลกำรวินิจฉัยองค์กำร สำมำรถจัดทำ
รำยงำน และรำยงำนผลกำรวินิจฉัยองค์กำรต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1090201
กำหนดเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรวินิจฉัยองค์กำรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์กำร
พัฒนำองค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1กำหนดเป้ำหมำยกำรวินิจฉัย
ประเด็น เนื้อหำ กลุ่มเป้าหมายและ
ขนาดที่จะทำกำรศึกษำ
1.2กาหนดแนวทางการดาเนินการ
วินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน กระบวนการ
และเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการวินิจฉัย
1090202
2.1 กาหนดเนื้อหาและข้อมูลที่
ออกแบบเนื้อหำและเครื่องมือ ต้องการจากการวินิจฉัย
ในกำรวินิจฉัยองค์กำร
2.2 ออกแบบเครื่องมือวินิจฉัย

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

1090203
3.1 สื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
ดำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วย
เครื่องมือและเนื้อหำที่ได้
3.2 ดำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วย
ออกแบบและพัฒนำขึ้น
แนวทำงและเครื่องมือที่พัฒนำขึ้น

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

1090204
วิเครำะห์ผลกำรวินิจฉัย
องค์กำร จัดทำรำยงำน และ
รำยงำนผลกำรวินิจฉัยองค์กำร
ต่อผู้เกี่ยวข้อง

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

4.1รวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัย
องค์การ สรุปปัญหา และแนวทาง
ดาเนินการพัฒนาองค์การ
4.2 จัดทารายงาน และนาเสนอผล
การวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือกำร
สัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือ
2. ทักษะกำรสื่อสำร
3. ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล
4. ทักษะกำรวิเครำะห์ปัญหำ
5. ทักษะกำรสรุปปัญหำ
6. ทักษะกำรจัดทำรำยงำน
7. ทักษะกำรนำเสนอ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์องค์กำร โครงสร้ำงและระบบบริหำร
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอก ที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อองค์กำร
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือกำรวินิจฉัยองค์กำร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ควำมสำเร็จในกำรนำเสนอแผน
2. แบบรวบรวมข้อมูล และรำยงำนผลกำรศึกษำ (ถ้ำมี)
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/วินิจฉัยองค์กำร (ถ้ำมี)
4. เครื่องมือวินิจฉัยองค์กำร (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสัมภำษณ์ และ/หรือ
2. ผลกำรทดสอบควำมรู้
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1.กลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง กลุ่มคน (กลุ่มประชำกร) ที่เป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรศึกษำ วิจัย
สอบถำม เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆเพื่อศึกษำยืนยันหรือหักล้ำงประเด็นปัญหำและสำเหตุ
2.ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง จำนวนของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อเป็นตัวแทนที่ดี (สำมำรถอ้ำงอิงถึง
คนกลุ่มใหญ่) ได้ ซึ่งอำจใช้วิธีกำรกำหนดตำมหลักวิธีวิจัยได้ และอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรต่ำงๆที่
หลำกหลำย"
3.กาหนดแนวทางการดาเนินการวินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการวินิจฉัยครอบคลุม แนวทำง วิธีกำร และเครื่องมือต่ำงๆ ข้อดี ข้อจำกัดในกำรวินิจฉัยองค์กำร
4.กาหนดเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องการจากการวินิจฉัย ครอบคลุม รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับจำกกำรเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในกำรวินิจฉัยวิเครำะห์ประเด็นปัญหำที่แท้จริงขององค์กำร
5.เครื่องมือวินิจฉัย (Diagnosis Tool) เป็นเครื่องมือที่นักพัฒนำองค์กำรใช้ในกำรวัดประเมินองค์กำร
ในระดับต่ำงๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กำร ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล โดยเครื่องมือวินิจฉัยนี้จะ
มีทฤษฎีและ/หรือสมมติฐำนบำงอย่ำงเป็นพื้นฐำน และอำศัยกำรรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้
ในกำรวินิจฉัยองค์กำร
6.การรวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ สรุปปัญหา และแนวทางดาเนินการพัฒนาองค์การ
หมำยถึงกำรนำข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผล (สำรสนเทศ) มำทำกำรวิเครำะห์ อำจผ่ำนกำรใช้สถิติประเภท
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ต่ำงๆเข้ำมำช่วยเพื่อระบุประเด็นปัญหำและควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยต่ำงๆที่ได้มีกำรสำรวจ สรุปปัญหำ สำเหตุ
และแนวทำงดำเนินกำร
7.จัดทารายงาน และนาเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง ผู้ที่ควรได้รับทรำบถึงผลของกำร
วินิจฉัย ผู้บริหำรระดับสูง หรือผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10903

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือสอดแทรก

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถออกแบบและพัฒนำเครื่องมือสอดแทรกที่สอดคล้องกับปัญหำ และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
องค์กำร และนำเสนอต่อผู้บริหำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1090301
ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือ
สอดแทรกที่สอดคล้องกับ
ปัญหำ และเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำองค์กำร
1090302 นำเสนอเครื่องมือ
สอดแทรกต่อผู้บริหำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษำเครื่องมือสอดแทรกที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
องค์กำร
1.2 คัดเลือกและพัฒนำเครื่องมือ
สอดแทรกที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำองค์กำร
2.1 นำเสนอแนวคิด
2.2 นำเสนอหลักกำร
2.3 นำเสนอวิธีกำรดำเนินงำน
2.4 นำเสนอควำมร่วมมือต่ำงๆที่
ต้องกำรจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสัมภำษณ์
กำรสัมภำษณ์
กำรสัมภำษณ์
กำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรค้นคว้ำข้อมูล
2. ทักษะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ทักษะกำรพัฒนำเครื่องมือสอดแทรก
4. ทักษะกำรใช้เครื่องมือสอดแทรก
5. ทักษะกำรนำเสนอ กำรโน้มน้ำว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือสอดแทรก
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รำยงำนผลกำรพัฒนำและจัดทำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool) (ถ้ำมี)
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2. รำยงำนกำรประชุมเพื่อชี้แจงผลกำรพัฒนำและจัดทำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool)
(ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
เครื่องมือสอดแทรก (Intervention) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระดับ
เป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำองค์ ก ำร อำจเป็ น เครื่ อ งมื อ สอดแทรกทำงด้ ำ นกระบวนกำรมนุ ษ ย์ (Human
Process Intervention) , เครื่ อ งมื อ สอดแทรกเชิ ง เทคโนโลยี แ ละโครงสร้ ำ ง (Technostructural
Interventions) เครื่องมือสอดแทรกทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management
Interventions) หรื อ เครื่ อ งมื อ สอดแทรกทำงกำรเปลี่ ย นแปลงเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Change
Interventions) ก็ได้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10904
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรกำรพัฒนำองค์กำรตำมแผน
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถเตรียมงำนกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนดทิศทำงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำองค์กำร ตลอดจนดำเนินกำรตำมแผน และจัดกำรช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลง
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน และให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรในกำรพัฒนำองค์กำร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1090401
เตรียมงำนกำรสื่อสำร เพื่อ
สร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนด
ทิศทำงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรพัฒนำองค์กำร
1090402
ดำเนินกำรตำมแผน และ
จัดกำรช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน
เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน
1090403
ให้คำแนะนำปรึกษำผู้บริหำร
ในกำรพัฒนำองค์กำร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 สื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
พัฒนำองค์กำรให้กับผู้เกี่ยวข้อง สร้ำง
กำรมีส่วนร่วม เพื่อลดแรงต่อต้ำนกำร
เปลี่ยนแปลง
1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทำงกำร
ดำเนินงำนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำองค์กำร
2.1 ดำเนินกำรตำมแผน ติดตำม
แก้ไขปัญหำ และประเมินผลงำนตำม
แผน
2.2 ออกแบบกิจกรรมและดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล
อย่ำงถำวร

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

3.1 ให้คำแนะนำปรึกษำผู้บริหำรใน
กำรดำเนินกำรพัฒนำองค์กำร

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

3.2 ให้คำแนะนำปรึกษำผู้บริหำร ใน กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำร แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงพัฒนำกำร กำรสัมภำษณ์
ดำเนินกำรพัฒนำองค์กำร

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะกำรสื่อสำร
2. ทักษะกำรโน้มน้ำว
3. ทักษะกำรสร้ำงทีม
4. ทักษะกำรวิเครำะห์
5. ทักษะกำรสังเครำะห์
6. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
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7. ทักษะกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
8. ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
9. ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ
10. ทักษะกำรโค้ช
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนงำนกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี)
2. แผนงำนและคู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำร (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบ ำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้ อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์ อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10905 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรพัฒนำ
องค์กำร
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สำมำรถติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรพัฒนำองค์กำรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ เพื่อวำงแผนใน
กำรพัฒนำองค์กำร หรือปรับปรุงกำรดำเนินกำรพัฒนำองค์กำรต่อไปในอนำคต
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหำรงำนบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1090501
ออกแบบตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จ
ของกำรพัฒนำองค์กำร และ
แนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1090502
ติดตำม และประเมินผลสำเร็จ
ของกำรพัฒนำองค์กำร และ
นำเสนอผล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ออกแบบตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำย

วิธีการประเมิน
Assessment
กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

1.2 จัดทำเครื่องมือประเมินผลสำเร็จ
และแนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

2.1 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูล

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

2.2 ประมวลผลข้อมูล วิเครำะห์ผล
และจัดทำรำยงำน

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

2.3 ประมวลผลข้อมูล วิเครำะห์ผล
และจัดทำรำยงำน

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และจัดทำรำยงำน
3. ทักษะกำรสื่อสำร
4. ทักษะกำรนำเสนอ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ควำมรู้ในกำรออกแบบตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร
2. ควำมรูใ้ นกำรออกแบบเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร กำรวิจัย วัด และ
ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐำนที่ต้องกำรจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบประเมินผลกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี)
2. รำยงำนผลกำรวัดผลกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี)
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำองค์กำร และรำยงำนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลกำรสอบข้อเขียน
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่กำหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบ ำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้ อมอื่นๆหรือสถำนกำรณ์ อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรทำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20100
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
นักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การมีพฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพที่พึงประสงค์ ไม่มีพฤติกรรมที่ความขัดแย้งของกิจกรรมและ
ผลประโยชน์ และไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่
เอื้อประโยชน์อันมิควรแก่ตนเองและผู้อื่น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2010001
พฤติกรรมส่วน
บุคคลและอาชีพ

2010002
ความขัดแย้งของ
กิจกรรมและ
ผลประโยชน์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 เข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้

วิธีการประเมิน
Assessment
การประเมินโดยบุคคลที่ 3

1.2 ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันดี
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

1.3 เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนด

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

1.4 ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เลือกปฏิบัติ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

1.5 ถ่ายทอด และจูงใจให้ผู้ร่วมงานยึดมั่นในหลักที่พึง
ปฏิบัติ ให้คาปรึกษาแนะนา และส่งเสริมผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

2.1 ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

2.2 ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่เอื้อประโยชน์อันมิควรแก่ตนเอง การประเมินโดยบุคคลที่ 3
และผู้อื่น
2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการ
การประเมินโดยบุคคลที่ 3
ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอื่นที่เป็นการแข่งขัน หรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ขององค์การที่ตนสังกัดอยู่

2010003
ใช้ข้อมูล และ
ทรัพยากรของ
องค์การ

2.4 ร่วมกาหนดแนวทางป้องกันพฤติกรรม หรือการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย คุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

3.1 ใช้ข้อมูล และทรัพยากรขององค์การอย่างสุจริต มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3

3.2 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล และ
องค์การ

การประเมินโดยบุคคลที่ 3
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายองค์การ
3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความหลากหลาย
5. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะเวลานาน
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการไม่มีพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์
3. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน หรือไม่
เห็นด้วยกับพฤติกรรมหรือการกระทาที่ไม่เหมาะสม และมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางป้องกัน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
องค์การ
2. ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอันดี
3. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
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วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

296

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

20200

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
นักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่มีความชัดเจนและมีเหตุผลรองรับเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา หรือ
จั ดการสถานการณ์ในความรับ ผิดชอบ ทั้ งนี้โ ดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการคิด
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน การแยกแยะ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การทานาย
และการใช้ความรู้ ประกอบกับอาศัยแหล่งอ้างอิงหรือทรัพยากรต่างๆที่จาเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
สถานการณ์วิกฤติ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทางานหรือองค์การผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2020001
แสวงหาแหล่งข้อมูล และ
รวบรวมความรู้ ข้อมูล หรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
2020002
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และสาเหตุ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1ติดตามและรวบรวมข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ ข่าวสาร
และความรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
1.2 แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการประเมิน
Assessment
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์

2.1วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์

2.2ระบุประเด็นสาคัญ และสรุปข้อมูล สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
สัมภาษณ์
2.3คาดการณ์สถานการณ์ หรือปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกาหนดวิธีการ
รองรับสถานการณ์
3.1 กาหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล

2020003
คิดตรรกะเชิงเหตุผล (Logical
Thinking / Reasoning)
2020004
4.1 วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ใน
กาหนดและวิเคราะห์ทางเลือก การแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือ
เพื่อการตัดสินใจ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4.2ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2020005
5.1 ระบุข้อบกพร่อง หรือช่องโอกาส
คิดสร้างสรรค์และสร้าง
ในการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม
นวัตกรรม
5.2 สร้างสรรค์นวัตกรรม

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์
สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล
4. ทักษะการตัดสินใจ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์
2. ความเข้าใจในข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
3. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์
4. ความรู้เกี่ยวกับการสรุป และจัดทารายงาน
5. ความรู้เกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่จะสร้างนวัตกรรม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกั นกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบรวบรวมข้อมูล
2. รายงานสรุปผลข้อมูล
3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ความสาเร็จในการกาหนดหลักการในการตัดสินใจ
5. รายงานผลการวิเคราะห์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
299

15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ แนวคิด รวมไปถึงประสบการณ์เพื่อสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ทั้งที่
เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสิ่งที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมอันนามาซึ่งคุณค่าหรือ
ผลประโยชน์นวัตกรรมอาจเป็นนวัตกรรมสินค้า และบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ

20300

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational
Computer and Network skills) รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จรูปที่
เกี่ยวข้องในงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมี
ส่ ว นร่ ว มในเครื อข่ายสื่อสั งคมออนไลน์ (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สานักงาน
อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถนาทักษะทางด้านดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะทางด้านดิจิทัล
อย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบ ในการสืบค้น ประมวลผลและนาเสนอข้อมูล (Ethical and Responsible
use of the Digital) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
งานของตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่าเสมอ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2030001
ใช้สารสนเทศ (Information)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 แสวงหาและรวบรวม ข้อมูลที่เป็น สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ผลงานทีผ่ ่านมา
1.2 วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ สาหรับการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ
1.3 สรุปประเด็นสารสนเทศ และ
จัดทารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2030002

2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการในการวางระบบ ICT
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการ
และการสื่อสาร (ICT) ในฐานะ ปฏิบัติงาน
ผู้ใช้ (User) ได้อย่างมี
2.2 ร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ
ประสิทธิภาพ
ICT ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา

2.3 ร่วมในการวางแผน และให้ข้อมูล สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
สาหรับการวางระบบ ICT
ผลงานทีผ่ ่านมา
2.4 ทดลองใช้ระบบ ICT และ
ประเมินประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบ ICT
2.5 ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ ICT
แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา

2.6 ติดตาม ประเมินผลการใช้งาน
ระบบ ICT เพื่อปรับปรุงอย่าง
สม่าเสมอ
3.1 ศึกษาข้อมูล ความก้าวหน้าที่
เกี่ยวกับอุปกรณ์และสื่อด้านดิจิทัล

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา

2030003
เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital) ในปัจจุบันและ
3.2 ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ และสื่อ
อนาคต รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรม ด้านดิจิทัลอย่างสม่าเสมอ

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา
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และระบบเครือข่าย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.3 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสื่อด้าน สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัย
ผลงานทีผ่ ่านมา
และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของบุคลากรอยู่เสมอ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. ทักษะการสรุป และจัดทารายงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
6. ความรู้ ความเข้าในในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและความรู้ ที่ ต้ อ งการ (Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน
สารสนเทศ
2. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน
สารสนเทศ
3. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน
สารสนเทศไปใช้
4. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน
สารสนเทศ

ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการ
ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการนา
ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการ
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5. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน ใบรับรองการผ่านการอบรมด้านการใช้
งาน ICT
6. ประวัติผลงาน คารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน การสอบถามจากพนักงานองค์การที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อทาการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ
2. วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพื่อกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานนา
สารสนเทศที่ได้มาใช้เพื่อประกอบการทารายงาน
3. กาหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพื่อเสนอความต้องการ
ให้กับฝ่าย IT ขององค์การ
4. เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
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5. เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลสาหรับการวางระบบ ICT โดยวางแผนให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน
6. ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ ICT
7. ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ระบบงาน ICT ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20400
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ รวมถึงความสามารถในการโค้ช และการให้
คาแนะนา เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงาน ตลอดจนใช้ความรู้นั้นในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถและศักยภาพ และ
พัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2040001

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิธีการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้ง
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
ในวิชาชีพและรอบตัวอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทั้งระดับบุคคล
และองค์การ
2.1 ติดตาม วิเคราะห์ข่าวสาร และสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2.2 ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.1 ริเริ่ม และประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยี
ใหม่ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

4.1 วิเคราะห์ความจาเป็น กาหนดเป้าหมาย
และวางแผนการพัฒนาผู้ร่วมงาน

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

4.2 แสดงบทบาทและใช้เทคนิควิธีการโค้ช

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

4.3 ดาเนินการพัฒนาผู้ร่วมงานตามแผน ให้
คาแนะนาปรึกษา ติดตามผล และติดตามผล
และ

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

2040002
ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง

2040003
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาปรับปรุงงาน
2040004
วางแผนและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการสื่อสาร การฟัง การถาม และการให้คาแนะนาปรึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม
2. ทักษะการกาหนดแนวทางและดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา
3. ทักษะการปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และไม่แน่นอน
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม
5. ทักษะการใช้เทคนิค และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิผล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ในแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
2. ความรู้และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. ความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร
4. ความรู้และความเข้าใจในบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แนวคิดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
2. ตัวอย่างสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
3. ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องปรับตัว และแนวทางการปรับตัวที่ใช้
4. ตัวอย่างวิธีการพัฒนา ปรับปรุงงาน
5. แนวคิดในการพัฒนาผู้อื่น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
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ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ
2. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว
3. แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงงาน (Work Improvement)
4. แนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ร่วมงาน
5. การโค้ช (Coaching) คือ การส่งเสริม และสนับสนุน ให้ผู้อื่นแสดง และปลดปล่อยศักยภาพ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20500
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด (Articulate thought and idea) และความรู้สึก โดยการ
ใช้การพูด การเขียน และการแสดงออกด้วยอวัจนภาษา (Oral, written and non-verbal communication
skill) ในรู ป แบบ และบริ บ ทต่ า งๆ ที่ ห ลากหลาย (In a variety of forms and contexts) โดยสามารถ
ถ่ายทอด และรับ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับสารเกิดความเข้า ใจ
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเลือกใช้ช่องทาง เครื่องมือ และเทคนิคในการสื่อ (Utilize multiple media and
technology) ให้ กับ ผู้ อื่น ได้ห ลากหลายวัตถุประสงค์ (For range of purpose) เหมาะสมกับลั กษณะและ
คุณสมบัติของผู้รับสาร อาทิ สื่อสารเพื่อแจ้งข้อ มูล สื่อสารเพื่อการสอน และสื่อสารเพื่อกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจ
(Motivate and persuade) ให้เปลี่ยนแปลงการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
นั้ น ๆ สามารถประเมิน จั ดล าดับ และตัดสิ นประสิ ทธิภ าพ และผลกระทบที่เกิดจากการเลื อกใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร (Know how to judge an effectiveness of media a priori as well
as assess their impact) ได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ
ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นภาษา และวั ฒ นธรรม (In diverse environment, including multi lingual)
ตลอดจนสามารถถอดรหั ส ตี ค วามเจตนา ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ ใ นการรั บ และส่ ง สารนั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
(Decipher meaning, including knowledge value attitude and intentions)
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2050001
วิเคราะห์ และวางแผนการ
สื่อสาร

2050002

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการ การสอบข้อเขียน
สื่อสาร ประเภท เนื้อหา ขั้นตอน
วิธีการ เวลา และภาษาที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา สถานการณ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย
1.2 จัดทาสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือ การสอบข้อเขียน

2.1 ดาเนินการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ตามแผน
บริหารการสื่อสารและกลไกใน
2.2 บริหารกลไกการสื่อสาร ช่องทาง
การสื่อสาร
สื่อ และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เก็บข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็น
และ Feedback วิเคราะห์และ
ประเมินผลการสื่อสาร
2.4 ทบทวน ปรับเปลี่ยน และพัฒนา
แผนการสื่อสาร
2050003
3.1 สื่อสารเชิงรุก
สร้างความน่าเชื่อถือ

การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

3.2 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความ
การสอบข้อเขียน และการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลต่างๆ ในองค์การ สัมภาษณ์
อย่างสม่าเสมอ
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2050004
นาเสนอผลงาน

3.3ตอบสนอง และชี้แจงต่อข้อสงสัย
หรือปัญหาต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างฉับไว
4.1 นาเสนอผลงานต่อที่ประชุม

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์

2050005
5.1 เลือกใช้สื่อ และช่องทางการ
การสอบข้อเขียน
เลือกใช้สื่อ และช่องทางที่
สื่อสารที่เหมาะสม
เหมาะสม
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร
2. ทักษะการสื่อสารด้วยสื่อ ช่องทาง และวิธีการต่างๆ
3. ทักษะการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการสื่อสาร
4. ความฉับไวต่อสิ่งผิดปกติ หรือปฏิกิริยาต่างๆ ของผู้รับสาร
5. ทักษะการนาเสนอ
6. ทักษะการจัดทาสื่อและเครื่องมือสื่อสาร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ในการจัดทาสื่อ และเครื่องมือ
2. ความรู้ในกลไกและกระบวนการบริหารการสื่อสาร
3. ความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร และแนวทางการประเมินผลกระทบ เพื่อปรับเปลี่ยนแผน
4. ความรู้เกี่ยวกับสร้างวิธีการสื่อสารเชิงรุก และความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของ
ความรู้สึกของผู้รับสารในการสื่อสาร
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์การทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการนาเสนอ
7. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสื่อสาร ประเภทของสื่อ และข้อดีข้อเสีย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1.ผลการสอบข้อเขียน
2.ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม
2. บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง
3. แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน นาไปปฏิบัติต่อได้
4. ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20600
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความเคารพซึ่งกัน
และกั น (Respectfully with diverse team) มี ค วามยื ด หยุ่ น (Exercise Flexibility) เต็ ม ใจที่ จ ะให้ ค วาม
ช่วยเหลือ (Willingness to be helpful) และประนีประนอม (Making necessary compromises) ต่อกัน มี
ความสามารถในการกาหนดและเชื่อมโยงเป้าหมายบุคคล หน่วยงาน องค์การ และแบ่งความรับผิดชอบในการ
ทางาน (Share responsibility) ร่วมกันอย่างสอดคล้อง ยกย่อง ชื่นชม แก่สมาชิกของทีมที่มีความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน (Value the individual Contribution) เสียสละ มองเห็นผลประโยชน์ และเป้าหมายร่วมกัน
(Common goal) เป็นหลัก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานที่มีความเอื้อ เฟื้อเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี เหนียว
แน่น และผูกพันซึ่งกันและกัน ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
สมาชิ ก ขององค์ ก าร สมาชิ ก ทุ ก คนในที ม ต่ า งมุ่ง มั่ น และมี แ รงขั บ อย่ า งแรงกล้ า ที่ จะผลั ก ดั น ให้ ที ม บรรลุ
เป้าหมาย และเกิดความสาเร็จสูงสุด อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถผลักดันโน้มน้าวจูงใจ (Motivation)
สมาชิกในทีมให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เหตุและผลซึ่งกันและกัน รู้สึกเป็นมิตร และมีภาวะผู้นาในการ
ขับเคลื่อนทีมไปพร้อมๆ กันในทิศทางที่เหมาะสมกลมเกลียว และราบรื่น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3


4


5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
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-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
2060001
1.1มีทัศนคติที่ดี เคารพและเชื่อมั่นต่อ
ผู้ร่วมงาน
ให้ความร่วมมือ
1.2กระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

2060002
ทางานเป็นทีม

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา
การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

1.3สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี และผูกพันซึ่งกัน
และกัน

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

2.1เปิดใจ ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างด้วยเหตุและผล

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

2.2ร่วมกาหนดเป้าหมายของทีมงาน และ
จัดสรรบทบาทหน้าที่
2.3ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อ
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถ

การสอบข้อเขียน และ/หรือการสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

2.4เสนอความคิดเห็น ให้คาแนะนา และ การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตรงไปตรงมาและจริงใจ ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์
2.5มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เคารพและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของทีม

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์
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2060003
ภาวะผู้นา

2.6ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงความ
หลากหลายอื่นๆ และใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
2.7จัดการความขัดแย้ง อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างดาเนินงาน
3.1เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อม
รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

3.2สร้างโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกในทีม การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
ผูกพันต่อเป้าหมายของทีมร่วมกัน
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์
3.3ให้แนวทาง ให้คาแนะนาช่วยเหลือ
การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมทางานอย่างมี ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์
3.4ให้คาแนะนาช่วยเหลือพัฒนาขีด
ความสามารถของทีมงานและบุคลากร

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

3.5ติดตามประเมินผลการทางานของทีม
ชื่นชม และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ทักษะในการระบุเป้าหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกของทีมงาน
3. ทักษะด้านการนาเสนอ แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น
4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ
316

5. ทักษะด้านการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีม สนับสนุนสมาชิกทีมงานให้
มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลง
6. ทักษะด้านการเป็นผู้นา แสดงออกถึงการเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้และความเข้าใจ ในหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ
2. ความเข้าใจ และการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างของบุคคล และนามาเป็นประโยชน์
ในการทางานร่วมกัน
3. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และวิธีการบริหารความขัดแย้ง
4. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้พัฒนาของผู้ใหญ่
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิ บั ติ ง าน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและความรู้ ที่ ต้ อ งการ ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แฟ้มประวัติการทางาน
2. แฟ้มประวัติสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ภายในทีม และภายนอกทีม
เป็นบทบาทหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ และบทบาทที่ไม่เป็นทางการในการทางาน
ร่วมกันหมายคามรวมถึง การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20700
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ (Change Management and Partnering) เป็น
ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจ และกลยุทธ์องค์การ
รวมถึงความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนองตอบ
และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนด
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
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10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2070001
บริหารการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 วิเคราะห์ กาหนดเป้าหมาย และ
วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ
1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา)

1.3 ติดตามให้มีการดาเนินงานตาม
แผน ประเมินผล และปรับเปลี่ยนแผน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2070002
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กาหนด
เป้าหมาย และแนวทางการนาเสนอ
สร้างความน่าเชื่อถือ และโน้ม
2.2 ดาเนินการนาเสนอ รับฟังความ
น้าวให้ผู้อื่นเห็นชอบและปฏิบัติ คิดเห็น โต้แย้ง และอภิปรายเพื่อบรรลุ
ตาม
เป้าหมาย

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา)

2070003
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ และคู่คิด
เชิงกลยุทธ์องค์การ (Business
& Strategic Partnering)

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

3.1 ศึกษาข้อมูลการดาเนินธุรกิจของ
องค์การ ประเภทธุรกิจ นโยบาย กล
ยุทธ์องค์การ เป้าหมาย แผนงาน จุด
แข็งจุดอ่อน
3.2 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจขององค์การ เช่น คู่แข่ง คู่
ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เป็นต้น
3.3 ร่วมกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆในองค์การ
3.4 ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การและหน่วยงานอย่างใกล้ชิด

การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา)
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2070004
บริหารความเสียง

2070005
บริหารสถานการณ์วิกฤต

3.5 สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดี
และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การ
4.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การที่
อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.2 กาหนดแนวทางและแผนป้องกัน
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.3 ดาเนินการ ติดตาม และทบทวน
ผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันความ
เสี่ยง สรุปและนาเสนอผล
4.4 ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
5.1 วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
5.2 กาหนดแนวทางบริหาร และแผน
ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
วิกฤต
5.3 ดาเนินการตามแผนงาน และ
ประเมินผล เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา)

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
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3. ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกาหนดเป้าหมายและ
แผนงานการนาเสนอ
4. ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5. ทักษะการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดาเนินงาน
6. ทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ และการจูงใจผู้อื่น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารโครงการ
3. ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่าง
4. ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจขององค์การ
5. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์
องค์การ
6. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน
7. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
8. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง
9. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การดาเนินการ ติดตาม ประเมินผล และการ
นาเสนอผล
10. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
11. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต แนวทางการป้องกัน และรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
12. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
13. ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. แนวคิด วิธีการโน้มน้าวผู้อื่น
3. ตัวอย่างแผนงาน และแนวดาเนินธุรกิจขององค์การ
4. ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
5. ตัวอย่างแผนการบริหารสถานการณ์วิกฤติ
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis) หมายถึง กระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจทาให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือต่อสาธารณะ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20800 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความหลากหลาย
3. ทบทวนครั้งที่ ไม่มี

4. สร้างใหม่ 

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักบริหารงานบุคคล
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถในการบริหารความหลากหลายของแต่ละบุคคล อันหมายถึงด้านชาติพันธุ์ เพศ อายุ รวมถึง
ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย ตระหนัก
เห็นคุณค่าของความหลากหลาย (Valued Diversity) และให้ความสาคัญกับแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
สามารถนาจุดแข็งในความหลากหลายของแต่ละบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์การ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5


6

7



8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
2080001
ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลาย

2080002
สร้างบรรยากาศของการหลอม
รวมความแตกต่างหลากหลาย
ของบุคคลเข้าด้วยกัน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความหลากหลายที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มความท้าทายที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์การ

วิธีการประเมิน
Assessment
การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์
1.2 ออกแบบและจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน การสอบ
ในทุกๆ ระดับได้ความรู้และมีส่วนร่วมร่วมกัน โดย
ข้อเขียนและ/
คานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงาน (Learning
หรือการ
Style) และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning culture) สัมภาษณ์
1.3 จัดช่องทางเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย
และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

2.1 กาหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายในองค์การ

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

2.2 สนับสนุน และส่งเสริมการมีความเคารพซึ่งกันและ การสอบ
กัน (Respect) การเปิดใจรับฟัง (Openข้อเขียนและ/
mindedness)
หรือการ
สัมภาษณ์
2.3 จัดช่องทางเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย
และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน
2080003
3.1 นิยามประเด็นความขัดแย้ง โดยรวบรวมข้อมูลที่
บริหารความขัดแย้งในองค์การ เกี่ยวข้องกับการเกิดประเด็นความขัดแย้ง

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์
การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์
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2080004
บริหารความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล บริบทและปัจจัย ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

3.3 วิเคราะห์ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และผลกระทบทั้งในด้านที่เป็น
ประโยชน์ และด้านที่เป็นโทษของความขัดแย้ง

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

3.4 วิเคราะห์หาแนวทางการบริหารประเด็นความ
ขัดแย้ง โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/โมเดลใน
การบริหารความขัดแย้ง

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

3.5 ดาเนินการบริหารความขัดแย้ง ตามข้อสรุป
ร่วมกัน

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

4.1 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ การสอบ
หลากหลาย ค่านิยม และแนวทางการอยู่ร่วมกัน
ข้อเขียนและ/
(awareness)
หรือการ
สัมภาษณ์
4.2 ปลูกฝังการรับรู้และความไวกับวัฒนธรรม
(Cultural sensitivity) ให้กับพนักงาน

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

4.3 ออกแบบและกาหนดตัวแบบพฤติกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เหมาะสม (Cultural competence)

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการเจรจาต่อรอง
2. ทักษะการสื่อสาร
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความหลากหลาย
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan)
3. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม
4. ความรู้เกี่ยวกับการทางานในทีมงานที่มี ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross cultural
team)
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
6. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
7. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ
9. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
10. ความรู้ในการเขียนแนวนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
11. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังค่านิยม
12. ความรู้เกี่ยวกับการจัดช่องทางการสื่อสาร
13. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ (Technology and Social Media)
14. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
15. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของความขัดแย้ง
16. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของความขัดแย้ง
17. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิ บั ติ ง าน (Performance Criteria) และ ทั ก ษะและความรู้ ที่ ต้ อ งการ ( Required Skills and
Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กาหนด
วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทาการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
2. ผู้ประเมินทาประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน
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คณะผู้จัดทามาตรฐานอาชีพ
1.นายสุวิช นุกูลสุขศิริ
2.นายวรกิต เตชะพะโลกุล
3. นางสาวอนิญชนา หอรัตนชัย
4.นางสาวชุษฎา ศรีกิจวิไลกุล
5.นางสาวจารุภา สุวรรณเวช
6.นางสาวธนิสา แดงสี
7.นางสาวเกศยา กาฬแก้ว
8.นางสาวศรมณ ชัยวัฒนไชย

หัวหน้าคณะทางานโครงการ
รองหัวหน้าคณะทางานโครงการ
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
เลขานุการโครงการ
ผูช้ ่วยเลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ

ประวัติคณะทางาน
1. นายสุวิช นุกูลสุขศิริ
หัวหน้าคณะทางานโครงการ
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเนส ไอพีเอส จากัด
ที่ปรึกษาการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล และวิทยากรฝึกอบรม
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท แองโกล-ไทย (ประเทศไทย) จากัด
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะเมตัลบ๊อกซ์ ประเทศไทย จากัด
• ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด
การฝึกอบรมและดูงาน
• 2542 ดูงาน บริษัท Total Indonesia กรุงจาการ์ตาร์ และบาลิคปาปัน อินโดนีเซีย
• 2543 ฝึกงาน บริษัท Total Abu Abugoose กรุง Abu Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรต์ UAE
• 2544 ดูงาน สานักงานใหญ่บริษัท Total Fina Elf กรุง Paris ประเทศฝรั่งเศส
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• ออกแบบโครงสร้างองค์กร
• การตรวจสอบองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
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• การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน
• การสารวจค่าตอบแทน
• การพัฒนาระบบบริหารผลงาน
• การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
• การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
• แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ออกแบบระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
• คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับ SMEs
ตัวอย่างองค์การทีศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
• บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด
• บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด (มหาชน)
• สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
• บริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน)
• บริษัท ดั๊กคิง จากัด
• บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด
• กลุ่มบริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จากัด
• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
• บริษัท พีทีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จากัด
• บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
• บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
• บริษัท จันวาณิชย์ ซิเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จากัด
• บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
• Holcim Services (Asia) Ltd.
•บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• กลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จากัด
• บริษัท โตโยต้า ทูโช่ (ประเทศไทย) จากัด
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• บริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ จากัด
• องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
• บริษัท สยามพิวรรธ จากัด
• บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
• บริษัท เอกชัย ดิสตริบิวชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
• บริษัท เน็ตมาร์ค ประเทศไทย จากัด
• บริษัท ทาคาตะ ทีโอเอ จากัด
• บริษัท โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัท ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล จากัด
• บริษัท เอ็มอาร์ด-ี อีซีซี (ประเทศไทย) จากัด
• สภากาชาดไทย
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด
• บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
• บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน)
• บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จากัด
• ฯลฯ
กิจกรรมพิเศษ
• อาจารย์พิเศษปริญญาตรีและปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ
• วิทยากรพิเศษ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• วิทยากรพิเศษ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย
• สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การฝึกอบรมผ่านดาวเทียม บริษัท เอ็นทียู
(ประเทศไทย) จากัด และวิทยากรขององค์การ หน่วยงาน และสถาบันฝึกอบรม ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนอื่นๆ
อีกจานวนมาก
Mobile : 089-104-2306
suwich@onenessips.co.th
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2. นายวรกิต เตชะพะโลกุล
รองหัวหน้าคณะทางานโครงการ
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ที่ปรึกษาการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล และวิทยากรฝึกอบรม บริษัท วันเนส ไอพีเอส
จากัด
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
• ที่ปรึกษา บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายงานขาย และการตลาด
บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จากัด
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจไอศกรีม บริษัท เนสเล่ไทย จากัด
• ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
การฝึกอบรมและดูงาน
• 2549 ฝึกอบรม Passion for People
บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ จากัด ประเทศมาเลเชีย
• 2550 ฝึกอบรม Nestle way of Human Resources Management
บริษัท เนสเล่ไทย จากัด
• 2554 ฝึกอบรมและดูงาน Strategic Management
บริษัท แอร์เอเชีย จากัด กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• การตรวจสอบองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
• การออกแบบ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
• การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน
• การสารวจค่าตอบแทน
• การพัฒนาระบบบริหารผลงาน
• การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
• การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การจัดทาคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
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• การพัฒนาสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงคู่คิดทางธุรกิจ
ตัวอย่างองค์การทีศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
• บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด (มหาชน)
• กลุ่มบริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จากัด
• บริษัท พีทีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จากัด
• บริษัท จันวาณิชย์ ซิเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จากัด
• บริษัท โตโยต้า ทูโช่ (ประเทศไทย) จากัด
• บริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ จากัด
• บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จากัด
• บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จากัด
กิจกรรมพิเศษ
• อาจารย์พิเศษปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
สุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• วิทยากรพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
• วิทยากรพิเศษขององค์การ หน่วยงาน และสถาบันฝึกอบรม ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน
Mobile : 081-918-5656
vorakit@onenessips.co.th
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3.นางสาวอนิญชนา หอรัตนชัย
นักวิเคราะห์
การศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
• ที่ปรึกษาด้านงานทรัพยากรบุคคล
• ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล [บริษัท กู้ดเยียร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน]
• ที่ปรึกษาด้านงานทรัพยากรบุคคล [บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด]
• ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม [บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด]
• ที่ปรึกษาด้านงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร [บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จากัด]
• ผู้จัดการแผนกวางแผนทรัพยากรบุคคล [บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จากัด]
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด]
• นักวิจัย [สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]
• เจ้าหน้าที่บุคคล [บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด]
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4.นางสาวชุษฎา ศรีกิจวิไลกุล
นักวิเคราะห์
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
หัวหน้าแผนกสรรหาและพัฒนาบุคลากร
บริษัท โฟร์ ที. จากัด
มกราคม 2553 – มีนาคม 2555
ที่ปรึกษา
บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด
สิงหาคม 2547 – ธันวาคม 2552
ผู้ช่วยที่ปรึกษา
บริษัท การจัดการธุรกิจ จากัด
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5.นางสาวจารุภา สุวรรณเวช
นักวิเคราะห์
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและโครงการที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
ผู้ช่วยวิจัย ของ รศ. ดร. จิรประภา อัครบวร เรื่อง “Employee Engagement: A Case Study of
Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC), Siriraj Hospital, and Muang Thai
Assuarance”
โครงการที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• Uni-President
• National Science and Technology Development Agency
• CP All
• Siriraj Hospital
• Securities and Exchange Commission of Thailand
• Muang Thai Insurance PCL
• Siam Retail Development Co., Ltd
• Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd
• PTT Group
• Somboon Group
• NBD Healthcare Co., Ltd
• THD Auto Parts Co.,Ltd
• ฯลฯ
งานวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• บทความตีพิมพ์ในวารสาร
• การสร้างรูปแบบความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Developing Employee Engagement
Model), วารสารข้าราชการ, 2549.
• สรุปผลการสารวจ Employee Engagement
• สรุปผลการสารวจ HR Trend and Challenges: Past, Present, and Future, วารสารฅน, 2549.
• เอกสารประกอบการสัมมนาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
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• Seminar Paper “HR Day: When the Future Catches HR”
• Operation Administrator, Demo Power Co., Ltd.
การฝึกอบรมและดูงาน
2557 Business Perspectives Briefings: The Conference Board CEO Challenge 2014 and
The 2014-2015 Global Leadership Forecast, Singapore, Singapore
2557 STJobs HR Summit, Singapore, Singapore
2556 APFHRM Annual Conference, Gua, India
2556 STJobs HR Summit, Singapore, Singapore
2555 HR Summit, Singapore, Singapore
2548 Human Resource Internship, Surapon Foods PCL
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การศึกษาภาพอนาคตของระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
• ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
• การบริหารค่าตอบแทน
• การพัฒนาและบริหารสมรรถนะ
• แผนพัฒนารายบุคคลและ Training Roadmap
• Employee Engagement Survey
• Employee Satisfaction Survey
jarupa@pmat.or.th
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6. นางสาวธนิสา แดงสี
เลขานุการโครงการ
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์ และผู้ช่วยที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3.19)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (องค์การและการจัดการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.73)
รางวัลเรียนดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
โครงการที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• PTT Group
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• Somboon Group
• NBD Healthcare Co., Ltd
• THD Auto Parts Co.,Ltd
• ฯลฯ
งานวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
บทความตีพิมพ์ในวารสาร
• A Special Interview with SHL: Achieving Business Results through People
Intelligence. People Magazine. 2013.
• สิ่งที่ต้องคิดก่อนปรับโครงสร้างองค์การ: เครื่องมือวินิจฉัยองค์การระดับองค์การ. People
Magazine. 2013.
• Organizational Impact of and Preparation for AEC 2015: Special Interview with
Ms. Lyn Kok. People Magazine. 2012.
• ASEAN Economic Community (AEC) and Its Impact on Management of Human
Resources in Southeast Asian Nations: Part II the Malaysian Perspective. People
Magazine. 2012.
• ASEAN Economic Community (AEC) and Its Impact on Management of Human
Resources in Southeast Asian Nations: Part I the Singapore’s Perspective.
People Magazine. 2012.
• Crystallize the Thailand HR Forum 2011. People Magazine. 2011.
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เอกสารประกอบการสัมมนาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
Seminar Paper for Thailand HR Forum and PMAT HR Day
นักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาอิสระ
โครงการที่ปรึกษา
• Government Housing Bank
• PTT Group
บทความตีพิมพ์ในวารสาร
Seminar Paper for HR Day 2010 on “Diversity and Innovative Organization as High
Performance Organization Model”.Human Resource Management Staff (Recruitment
Coordinator), Asian Honda Motor Co., Ltd.
การฝึกอบรมและดูงาน
• 2557 Business Perspectives Briefings: The Conference Board CEO Challenge 2014 and
The 2014-2015 Global Leadership Forecast, Singapore, Singapore
• 2557 STJobs HR Summit, Singapore, Singapore
• 2556 STJobs HR Summit, Singapore, Singapore
• 2555 HR Summit, Singapore, Singapore
• 2548 Human Capital Management Trainee (Compensation and Benefit), United
Communication Industries PCL
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การศึกษาภาพอนาคตของระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
• ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
thanisa@pmat.or.th
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7. นางสาวเกศยา กาฬแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าฝึกอบรม สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง สายวิชาการบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 3.11)
ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (เกรดเฉลี่ย 3.67)
รางวัลเรียนดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
• เจ้าหน้าที่ประสานงานสัมมนาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ในตาแหน่ง
- พนักงาน ทีมสนับสนุนการเรียนรู้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่บริหารผลประโยชน์ สายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ บริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ สายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
• เจ้าหน้าที่วิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ประสานงานในโครงการดังต่อไปนี้
- HR Competency Accreditation
- Thailand HR Journal
- PMAT HR Awards
- People Magazine
• เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Senior HRD Officer) ฝ่ายบุคคลและ
ธุรการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จากัด
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
kesya@pmat.or.th
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8.นางสาวศรมณ ชัยวัฒนไชย
ผู้ประสานงานโครงการ
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา (เกรดเฉลี่ย
3.62)
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.70)
รางวัลเรียนดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ประสานงานโครงการวิจัย : โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ระบบการแก้ไขปัญหาการ
ขัดกันในเรื่องเขตอานาจศาลและคาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลของไทย ในช่วง พ.ศ. 2544 -พ.ศ.
2553” ความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ ศาลปกครอง
ผู้ช่วยวิจัย : ศูนย์สาธารณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การฝึกอบรมและดูงาน
2557 การจัดการงานบุคคล PM รุ่นที่ 404
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
sorramon@pmat.or.th
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