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1. ขอบข่าย  
เอกสารนี้ก าหนด ค านิยาม วิธีการประเมินสมรรถนะ เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน ขั้นตอนการ
ประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล  รายละเอียดขั้นตอนการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคล ขั้นตอนการติดตามผลการรับรอง และขั้นตอนการต่ออายุการรับรอง 

 
2. ค านิยาม    

ความหมายของค าที่ใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปน้ี 
2.1 หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันรับรอง

คุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
2.2 สคช. หมายถึง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
2.3 ผู้ยื่นค าขอ (Applicant) หมายถึง ผู้ประสงค์ที่จะขอรับการรับรอง  
2.4 ผู้เข้ารับการทดสอบ (Candidate) หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเบื้องต้น และ

ได้รับการยอมรับเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ 
2.5 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากหน่วยรับรอง 
2.6 การรับรอง (Certification)  หมายถึง การให้การยอมรับผู้ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานอาชีพ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรอง และ สคช. 
2.7 การประเมินสมรรถนะ (Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินการใช้ความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถมาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
2.8 ผู้ได้รับการรับรอง (Certified Person) หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะ และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  
2.9 เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งหน่วยรับรองระบบงานได้มอบสิทธิ์ให้แก่หน่วย
รับรองและผู้ได้รับการรับรองน าไปแสดงหรืออ้างอิงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่
ก าหนด  

2.10 หนังสือรับรอง (Certificate) หมายถึง หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง ตามรูปแบบการรับรองที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

2.11 ประกาศนียบัตร (Certificate) หมายถึง ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง ตามรูปแบบการรับรองที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด  
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2.12 การติดตามผล (Surveillance)  หมายถึง การติดตามผลการปฏิบัติว่าผู้ได้รับการรับรองยังคง
ความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

2.13 การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การประเมินภายหลังการได้รับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุ เพื่อทบทวนว่าผู้ได้รับการรับรองยังคงความสามารถ และ
ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองที่ก าหนด  
 

3. วิธีการประเมินสมรรถนะ 
วิธีการประเมินสมรรถนะแตกต่างกันตามชั้นคุณวุฒิ ดังนี ้

 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 3  
ผู้เข้ารับการทดสอบชั้นคุณวุฒิที่ 3 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน  
ในอาชีพที่ขอรับการรับรอง 

 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 4 
ผู้เข้ารับการทดสอบชั้นคุณวุฒิที่ 4 ต้องผ่านการสอบข้อเขียน การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ
สอบสัมภาษณ ์ในอาชีพที่ขอรับการรับรอง 

 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 5  
ผู้เข้ารับการทดสอบชั้นคุณวุฒิที่ 5 ต้องผ่านการสอบข้อเขียน การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ
สอบสัมภาษณ ์ในอาชีพที่ขอรับการรับรอง 

 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 6 
ผู้เข้ารับการทดสอบชั้นคุณวุฒิที่ 6 ต้องผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และสอบสัมภาษณ์ ใน
อาชีพที่ขอรับการรับรอง 

 
4. เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน  

4.1 กรณีรับรองครั้งแรก 
ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องผ่านการทดสอบในทุกข้อตามที่ก าหนดในรูปแบบของการรับรองตาม
มาตรฐานสาขาอาชีพ และหน่วยรับรอง ด าเนินการน าเสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาให้
การรับรอง ตามรายละเอียดของเกณฑ์แต่ละวิธีการประเมินสมรรถนะ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับรอง (RE-THRCI-EXM-01) และตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา 
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4.2 กรณีตรวจติดตามผล 
ผู้ได้รับการรับรอง จะถูกติดตามการท างาน โดยพิจารณาจากข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ
รับรองหรือตามที่ก าหนดในรูปแบบของการรับรองตามมาตรฐานสาขาอาชีพ และหน่วยรับรอง 
ด าเนินการน าเสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง พักใช้ หรือเพิกถอนการ
รับรองแล้วแต่กรณีตามรายละเอียดของเกณฑ์แต่ละวิธีการประเมินสมรรถนะ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง (RE-THRCI-EXM-01) 

4.3 กรณีต่ออายุการรับรอง  
หนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารงานบุคคล แต่ละระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ
การรับรอง ดังนี ้

 หนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มีระยะเวลาอายุหนังสือรับรอง เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 การนับอายุหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนับจากการประกาศรับรองโดยสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

การนับอายุหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนับจากการประกาศรับรองโดยสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในวิชาชีพ
สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านจริยธรรมและคุณธรรมของนักบริหารงานบุคคล 
การขอต่ออายุหนังสือรับรองเมื่อครบอายุหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนัก
บริหารงานบุคคล ผู้มีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอต่ออายุ
หนังสือรับรองภายใน 90 วันก่อนวันหมดอายุ โดยคณะตัดสินรับรองจะพิจารณา  
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5. ขั้นตอนการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล 
 

5.1 หน่วยรับรอง ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการสอบ 
และตรวจความพร้อมและความครบถ้วนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  

  

5.2 ด าเนินการทดสอบสมรรถนะตามรูปแบบการรับรอง และสรุปผลการทดสอบในแต่
ละสาขาอาชีพ 

  

5.3 เจ้าหน้าที่สอบ ด าเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียน พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ผล
การสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ประเมินของชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ และรวบรวมส่งข้อมูลผล
การสอบ/ประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเสนอคณะตัดสินการรับรอง ในการ
พิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับ
จากวันสุดท้ายของการทดสอบ จากนั้น หน่วยรับรองจะจัดส่งผลการพิจารณา
ตัดสิน ให้ การรับรองให้ แก่  สคช . เพื่ ออนุ มั ติ จั ดท าหนั งสื อรับ รอง และ
ประกาศนียบัตร 

  

5.4 เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรจาก สคช. แล้ว หน่วยรับรอง จะแจ้ง
ให้ผู้ ได้รับการรับรองทุกท่านมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียน 
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รายละเอียดขั้นตอนการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล 
5.1 หน่วยรับรอง ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการสอบ เช่น แสงสว่า ง 

อุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศ ความสะอาด และตรวจความพร้อมและความครบถ้วนของ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  

5.2 ด าเนินการทดสอบสมรรถนะตามรูปแบบการรับรอง และสรุปผลการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ 
โดยเจ้าหน้าที่สอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยรับรอง ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่สอบ 

5.3 เจ้าหน้าที่สอบ ด าเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียน พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ประเมิน
ของชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ และรวบรวมส่งข้อมูลผลการสอบ/ประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเสนอคณะ
ตัดสินการรับรอง ในการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วันนับจากวันสุดท้ายของการทดสอบ จากนั้น หน่วยรับรองจะจัดส่งผลการพิจารณาตัดสินให้การ
รับรองให้แก่ สคช. เพื่ออนุมัติจัดท าหนังสือรับรอง และประกาศนียบัตร 

5.4 เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรจาก สคช. แล้ว หน่วยรับรอง จะแจ้งให้ผู้ได้รับการ
รับรองทุกท่านมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยประกาศนียบัตรไม่
ก าหนดอายุการรับรอง 

 
6. ขั้นตอนการติดตามผลการรับรอง  

6.1 ด าเนินการติดตามข้อมูลด้านข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของผู้ที่ได้รับการรับรอง รวมทั้ง
ผลปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร  และเครื่องหมายรับรอง
ระบบงาน ดังนี ้
-   กรณีไม่พบข้อร้องเรียน และมีการใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายรับรอง

ระบบงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อ
พิจารณาคงไว้ ซึ่งการรับรอง 

- กรณีพบว่ามีข้อร้องเรียน และ/หรือมีการใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมาย
รับรองระบบงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและส่งหลักฐานการแก้ไขและน าเสนอคณะตัดสินรับรอง
เพื่อพิจารณาการพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง ตามความเหมาะสม  

 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการประเมนิเพื่อการรบัรอง
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7. ขั้นตอนการต่ออายุการรับรอง 
หนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารงานบุคคล แต่ละระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ
หนังสือรับรองดังนี ้

 หนังสือรับรองมาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพ มีระยะเวลาอายุหนังสือรับรอง เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 การนับอายุหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนับจากการประกาศรับรองโดยสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในวิชาชีพสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านจริยธรรม
และคุณธรรมของนักบริหารงานบุคคล 
การขอต่ออายุหนังสือรับรองเมื่อครบอายุหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารงาน
บุคคล ผู้มีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอต่ออายุหนังสือรับรอง
ภายใน 90 วันก่อนวันหมดอายุ โดยให้คณะตัดสินรับรองพิจารณาตามกระบวนการ 

 


