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คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ือใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคณุวฒุิวิชาชีพแหง่ชาติ 

 

ระบบหมวดหมูข่องอาชีพ        

(ช่ืออาชีพและรหสัอาชีพ) 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคมุคณุภาพคณุวฒุิวชิาชีพ 

กรอบการเช่ือมโยงกรอบคณุวฒุวิิชาชีพแหง่ชาติ 

ของไทยกบักรอบคณุวฒุิ AEC 

ฐานข้อมลูคณุวฒุิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมลูและคณุวฒุิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

           กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดย
ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ 
ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม 
และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น  อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  
 

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ส ามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ระดับ 1 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 1 

Basic Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะเบื้องต้น 

มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่าง
จ ากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

ระดับ 2 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 2 

Semi-Skilled 
personnel /worker 

ผู้มีทักษะฝีมือ 

มีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจ า โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 3   
National  
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence  

Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะ 
เฉพาะทาง 

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 4   
National  

Advanced 
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence     

supervisors, 
foremen, 

superintendents 
academically 

qualified workers, 
junior management, 

ผู้ช านาญการใน
อาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทาง
ความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง 

ระดับ 5   
National 

Qualification of 
Professional 
Competence 

Professionally 
qualified,  
and mid-

management 

 ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ 
 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะใน
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน 
บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์การ
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่าง
อิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอ่ืน
ได้ 
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หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ระดับ 6 
National 

Qualification of 
Higher 

Professional 
Competence 

Experienced 
Specialists and 

Senior management 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน
อาชีพ 

มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และ
ประเมินเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถน า 
องค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆที่มี
ความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถก าหนด
นโยบายกลยุทธ์ขององค์การโดยจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7  
National 

Qualification of 
Advanced 

Professional 
Competence 

Top management, 
Novel & Original 

ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ 

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การ  ระบบและนวัตกรรมการท างาน และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ 
และประเมินเพ่ือแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์การ 
ก าหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขององค์การได้ อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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ค าอธิบายระดับคุณวุฒิ 
คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

ความรู้ 
(Knowledge) 

- มีความรู้พ้ืนฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การค านวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ของขาติ 

ทักษะ 
(Skills) 

- มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฎิบัติงาน การสื่อสารและการท างานประจ า  
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน  

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งม่ันในการท างาน 

ผลผลิต 
(Productivity) 

สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล สามารถใช้การพิจารณา
ความสัมพันธ์ของงานที่ปฎิบัติในขั้นพื้นฐาน 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีอ านาจการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ค านวณ ขั้นพื้นฐาน 
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น  

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถท างานประจ าตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
วิธีการท างานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
การคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่
พบประจ า และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถเลือกวิธีการขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลส าหรับการท างานใน
สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฎิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท างานส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อย
ได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจ า และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
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คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip. 
Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับ
การใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน 
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความ
ปลอดภัย 
การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมี
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ 

(Attitude) 

มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

ผลผลิต
(Productivity) 

สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน
การท างาน 

นวัตกรรม
(Innovation) 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ท างานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจ า
ของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอ
บ่อยได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการแนะน าท่ัวไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้ 
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คุณวุฒิระดับ 4 (National  Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence)  
(NQVC. A.dv. Dip. Cert)  

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย 
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

น าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย   ด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
เทคนิค 
 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการ
แก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)  
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์การโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอ่ืนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน 
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการท างาน การผลิตหรือการบริการ  
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฎิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาและก าหนดกระบวนการท างาน แผนงาน ประเมินผลการท างาน  
โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการท างาน 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระ 
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher 
Cert) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ ที่
มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์การ โดยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ 
(Knowledge) 
 

มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และ
การบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง 

ทักษะ 
(Skills) 
 

ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
สรุปผลและจัดท าข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีความช านาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้น า และ
มีความคิดริเริ่มด าเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทส าคัญในที่ท างานและชุมชน มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร ก าหนดกระบวนการวิธีการผลิต การ
ให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ สนับสนุน
และจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่างเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ หรือ
กระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนาแนวทางใน
การแก้ไขผลกระทบ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถน าองค์ความรู้และ
ทักษะ 
ที่หลากหลาย โดยน านวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและ 
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้ 
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC. 
Adv. Cert) 
ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็น
เลิศในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการท างาน  และพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหา
ขององค์การ ก าหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การได้อย่างเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับ่ประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาอาชีพ
ระดับประเทศและระดับสากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องท่ีซับซ้อน ความรู้ที่
เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอ่ืนๆ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง สามารถใช้
ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์การ 

ทักษะ 
(Skills) 

มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆที่ซับซ้อน ใช้ความรู้ทางการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีภาวะความเป็นผู้น า ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ พัฒนาระบบและทีมงาน 
กล้าตัดสินใจ  มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทางการ
แก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต 
(Productivity) 

มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์การ โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอ่ืนด้วย 
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆ
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการก ากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน 
รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้ค าแนะน ากับบุคลากรในองค์การ 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 

 

  อาชีพบริหารงานบุคคลมนุษย์มีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนาน 
เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจมีหลายอย่าง ปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งคือ“ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจึงเป็น บทบาทภาระหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์การที่มีพนักงานจ านวนมากท่ีจะท าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีอยู่สามารถ
สร้างผลงานแก่องค์การผ่านการใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  นักทรัพยากรมนุษย์จึงต้อง พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้สมบูรณ์   ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพฝ่ายทรัพยากรบุคคลมี
ทั้งในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยจากข้อมูลจ านวนองค์การที่เป็นสมาชิกของสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มีจ านวนสมาชิกดังนี้ 
 

จ านวนสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
ประเภทสมาชิก ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ                                 120 123 224       130      135 
สมาชิกสามัญรายปี 468 468 294       243      272 

สมาชิกสถาบันตลอดชีพ 168     193   127    257 289 
สมาชิกสถาบันรายปี   1,730 1,691    1,227    1,253   1,378 

สมาชิกองค์การนักบริหารงานบุคคล (ชมรม)  
ตลอดชีพ 

   0    1 1      1 1 

สมาชิกองค์การนักบริหารงานบุคคล (ชมรม) 
รายปี 

  6    6     7      7 8 

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

  กล่าวได้ว่าการที่องค์การจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ทรัพยากร
บุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน คนสามารถเรียนรู้พัฒนาได้และสามารถ
จูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้  และการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นภารกิจ
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นกระบวนการวางแผนและ
จัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่นั้นให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการดูแล
บ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเหล่านั้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับองค์การ ในปริมาณที่เพียงพอ และ
เรียนรู้พัฒนา เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในโลกปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ เป็นแรงผลักให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ สู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีลักษณะบูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทาง
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ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยๆ ที่แยกออกจากส่วนอื่น ๆ หรือการ
มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแต่เพียงกระบวนการภายในโดยมิได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและความต้องการ  ความ
คาดหวังของผู้เกี่ยวข้องโดยรวมกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ มีกรอบ
ภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

 

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

(1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) การสรรหา คัดเลือกบุคลากร และการบรรจุแต่งตั้ง 
(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการให้รางวัลเพ่ือจูงใจ
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) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (People Engagement) ซึ่งรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์ 
(Employee Relations) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ  และความผูกพันต่อองค์ การ 
(Engagement) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการท า งาน (Law , Rules & Regulation) วินัยและการ
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กวดขันวินัย  (Disciplinary Action) การสื่อสารในองค์การ  (Employees Communication) การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Work Environment) เป็นต้น 
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กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละอาชีพ มีกรอบแนวคิด และกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning)  

 

 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ แลเป้าประสงค์
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนและบริหาร แผน งาน ด้านทรัพยากรบุคคล 
อ่ืน ๆ (Recruitment & Selection, Employee Relations, Remuneration Management, Performance 
Management, Training & Development ,Career Development, Organization Development etc.) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท า ให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทส าคัญในการสร้างคุณค่า เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจได้ 
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2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์องค์การ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ 
เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร (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) ที่มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได้ ประหยัด และสะดวกใช้ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
(Selection Decision) ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การ รวมทั้งสามารถบริหารกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ และบูรณาการระบบการสรรหากับระบบบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรม
พัฒนา และความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) 

 

 การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง กระบวนการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนซึ่งก าหนด
บนฐานของค่างาน  ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ  (Pay for Job) บนฐานของผลงาน (Pay for 
Performance) และค่าตอบแทนบนฐานความรู้ความสามารถของบุคคล (Pay for People or Competency) 
รวมถึงเงินได้อ่ืน และสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเงินและมิใช่เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการดึงดู รักษา 
และจูงใจทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถไว้กับองค์การ และบูรณาการเข้ากับระบบการสรรหาคัดเลือก
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
ผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลงาน (Assessment & Feed Back) ของทุกระดับในองค์การ อันจะน าไปสู่
ประสิทธิผลองค์การ และบูรณาการเข้ากับระบบการการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และระบบค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจผลงานได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 
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5. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดการการเรียนรู้ 
(Training Development & Learning) 

 

 

 การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายการ
ประเมินขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในการสนองตอบต่อเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และ
วางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ด้วยเครื่องมือและวิธีการ ฝึกอบรมและพัฒนาต่างๆ (Training & 
Development : Training & Development Need, Training & Development Design, Training & 
Development Program and Evaluation) 
และการจัดการการเรียนรู้  (Learning & Socialization : Learning Determination, Setting Learning 
Agenda, Managing and Evaluation ) รวมถึงสร้างวัฒนธรรม  สภาวะแวดล้อม และปัจจัยพ้ืน ฐานที่
สนับสนุนการเรียนรู้ วางระบบในการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมพัฒนาและการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจ และบูรณาการฝึกอบรม พัฒนา และการเรียนรู้กับระบบบริหารผลงาน การ
บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 
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6. การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) 
 

 
  การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เพ่ือให้บุคคลากรมีโอกาสสร้างผลงานและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ โดยการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Professional Career Path - Job 
Family) วางแผนความก้าวหน้าตามความสนใจ ความสามารถของบุคคล และความต้องการขององค์การ 
(Career Planning) วางแผนพัฒนาสมรรถนะ และร่วมกันบริหารแผนความก้าวหน้า (Career Management) 
ซึ่งอาจบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูง(Talent Management) ด้วย โดยใช้กลไกต่างๆ ที่บูรณาการกับระบบ
บริหารผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม และระบบค่าตอบแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ และเติบโตก้าวหน้าตามสายงานอย่างเหมาะสม 
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7. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 

  การพัฒนาองค์การ หมายถึง การพัฒนาความสามารถขององค์การ เพ่ือสนองความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ขององค์การ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของบุคคลากร  กลุ่มบุคคลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กระบวนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการพัฒนาองค์การ 
ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ วัฒนธรรม และ
สภาวะแวดล้อม การวินิจฉัยเพ่ือหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนา การก าหนดแผนปฏิบัติการ การบริหารแผน
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน โดยบูรณา
การเข้ากับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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8. การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 

 

 

  การพนักงานสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 
หรือผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานโดยใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ผ่าน
ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการท างาน และกระบวนการสื่อสารในองค์การ เพ่ือให้เกิดสันติสุข
ในองคก์าร พนักงานมีความประพฤติดี มีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 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 พ้ืนที่ ฯลฯ การจัดหมวดหมู่อาชีพ เพ่ือการ
ก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงอาจก าหนดได้เป็น 2 มิต ิคือ มิติของประเภทกิจการและประเภท
ธุรกิจมิติหนึ่ง และประเภทวิชาชีพอีกมิติหนึ่ง ดังนั้น ในบางวิชาชีพ แต่ต่างประเภทกิจการ / ธุรกิจ อาจ
ต้องการบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกันที่มีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน  
เช่น วิศวกรในงานก่อสร้าง กับวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และวิศวกรในงานวางแผน หรือแม้แต่วิศวกรใน
โรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ก็ต้องการความรู้และสมรรถนะที่แตกต่างกันด้วย ฯลฯ แต่ในบาง
วิชาชีพ โดยเฉพาะในสายงานสนับสนุน เช่น การเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ ที่อยู่ในองค์การที่มีประเภทกิจการ / ธุรกิจแตกต่างกัน แต่แนวคิดหลักการในการบริหาร และ
ขอบเขตภาระหน้าที่ก็มิได้แตกต่างกันมากนัก ทั้งกระบวนการท างาน เครื่องมือที่ใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในจุดเน้น ตามความส าคัญของงานแต่ละงาน ในกิจการที่แตกต่างกัน แต่
สมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยภารกิจทั้ง 3 อาชีพ และ 8 
ลักษณะงาน จะเหมือนกัน ซึ่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องใช้หลักการทฤษฎีพ้ืนฐาน ปรับใช้กับองค์การ
ที่อยู่ในประเภทกิจการ และธุรกิจที่แตกต่างกัน และมีระดับการพัฒนาขององค์การที่แตกต่างกันอย่าง
เหมาะสม 
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับองค์การประเภทต่างๆ 

ประเภท
กิจการ 

อุตสาหกรรม การค้า บริการ 

วิชาชีพ Job 
Family 

ก่อ 
สร้าง 
 

วัสด ุ
 

เคม ี
ภัณฑ์ 

 

เหล็ก 
และ 
โลหะ 

 

ยาน
ยนต์ 
และ 

ชิ้นส่วน 
ยายนต์ 

ฯลฯ 
 

ผู้แทน 
จ าหน่าย 
และค้าส่ง 

 

ค้า
ปลีก 

ฯลฯ การเงิน 
 
 

ประกนั 
ชีวิต 

ประกนัภัย 
 

คลังสินค้า
และ 
ขนส่ง 

 

ฯลฯ 
 

การผลิต              
วิศวกรรมและ

ซ่อมบ ารุง 
             

สถาปัตยกรรม
และตกแต่ง 

             

การตลาดและ
การขาย 

             

การเงินและ
บัญช ี

             

ทรัพยากรบุคคล              
เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 

             

เลขานุการและ
ธุรการ 

             

ฯลฯ 
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บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน 
 
  งานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวิวัฒนาการจากอดีต สู่ปัจจุบัน จากงานที่เน้นการให้บริการงาน
เอกสาร  และการจัดการทั่ว ไป  (Personnel Administration) มาสู่ งานที่ เน้นภาระหน้าที่ เฉพาะด้าน 
(Personnel Management) งานที่ เน้นคุณค่าทรัพยากรบุคคลและความเชี่ ยวชาญเฉพาะ (Human 
Resources Management) สู่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์และการสนองตอบกลยุทธ์
องค์การ (Strategic Human Resources Management) ซึ่งท าให้ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์การต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และพัฒนาการขององค์การนั้นๆบทบาทหน่วยงานและบุคลากรใน
งานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละแห่ง จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 
 จากแนวคิดของ “The HR Value Proposition” ของ Dave Ulrich ได้น าเสนอจุดเน้นของงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 4 ด้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม น าไปสู่แนวคิดในการปรับเปลี่ยนบทบาทของนัก
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) ไปสู่บทบาทใหม่ 4 บทบาทส าคัญ ได้แก่ 

 HR Business Advisor 
 Change Agent 
 Employee Excellence 
 HR Functional Expert 

  และน าไปสู่การวางโครงสร้างหน่วยงาน และก าหนดภาระหน้าที่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในองค์การต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าว เป็น 

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

  ซึ่งแต่ละบทบาท ก็ต้องการนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพที่
แตกต่างกัน นอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างแล้ว ยังต้องการสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปด้วย 
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ในอนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจ านวนมาก จะปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสนใจกับการสร้างคุณค่าในสายตาของผู้รับ  (HR Outside in)โดยมุ่งที่จะวางแผน 
ออกแบบ พัฒนา และส่งมอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ให้กับองค์การผ่านกลไกการสร้างบุคลากร 
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์การ โดยผนวกเอาความเห็นของลูกค้ามาเป็น
ศูนย์กลาง และผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการน าโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ออกแบบนี้ไปปฏิบัติให้เป็นจริง
อีกด้วย 
 
 

 
แนวโน้มดังกล่าว จะมีผลต่อการก าหนดมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1. บุคลากรที่อยู่ในองค์การที่มีพัฒนาการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน  จะมีสมรรถนะที่

แตกต่างกันมาก และองค์การเองก็มีความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะที่แตกต่างกันตามพัฒนาการของ
องค์การและความต้องการของผู้บริหารด้วย เช่น องค์การจ านวนมากอาจต้องการเพียงบุคลากร ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลระดับพื้นฐานได้ ฯลฯ 

2. บทบาทที่แตกต่างกันของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ท าให้ความต้องการสมรรถนะแตกต่างกัน ทั้ง
ในเชิงความลึกทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ความหลากหลายของสมรรถนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ การก าหนดสมรรถนะที่ต้องการและจ าเป็นส าหรับแต่ละระดับ จึงต้องพิจารณาหลาย
มิติ ทั้งในทางวิชาชีพเชิงลึกและกว้าง และในมิติของบทบาทที่แตกต่าง รวมถึงมิติของกลุ่มภารกิจและกลุ่ม
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อาชีพด้วย จึงต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลายมากขึ้น และสามารถรองรับความแตกต่าง และความต้องการของ
องค์การต่างๆ ได้ด้วย 
 

3. สมรรถนะที่จะใช้ในเป็นมาตรฐานในการประเมิน เฉพาะสมรรถนะทางวิชาชีพ จะไม่เพียงพอที่จะ
ใช้ก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ แต่จะต้องครอบคลุมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารจัดการที่ส าคัญด้วย 
ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกว่า “สมรรถนะพ้ืนฐาน”(Fundamental Competencies) 

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

5. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือท างานระหว่าง
ประเทศสมาชิกมากขึ้น รวมถึงการเติบโตเป็นองค์การระดับภูมิภาค และระดับโลก (Regional & Global 
Company) ขององค์การจ านวนมากในอนาคต อาจต้องมีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพที่
จ าเป็น ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์การข้ามชาติ  หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ (Global Professional ) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพในระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานอาชีพระดับสูงร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีผลให้ต้องมีการปรับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพในอนาคต 
 
อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ 
 อาชีพบริหารงานบุคคลในต่างประเทสเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญต่อการประกอบ
กิจการเป็นอย่างมาก  ในที่นี้จะน าเสนออาชีพบริหารงานบุคคลในประเทศ แคนาดา สิงคโปน์ และ 
สหรัฐอเมริกา ดังนี้  
 
ประเทศแคนาดา   
 อาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศแคนาดา มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่ม
อาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแคนนาดาด าเนินการโดย สภาความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์แห่ง
แคนนาดา (Canadian Council of Human Resources Associations-CCHRA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1994 
โดยความร่วมมือจากองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งแคนาดา CCHRA มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้
การประกอบอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ในแคนาดา และได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถืออย่างสูง โดย 
CCHRA ด าเนินการด้วยมาตรการเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 การด าเนินการเพ่ือประเมินและรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์
ด าเนินการผ่านหน่วยงาน The Certified Human Resources Professional (CHRP) ซึ่งการรับรองมาตรฐาน
นี้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมันในความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ในกลุ่มของ
นายจ้างรวมทั้งในระดับองค์การธุรกิจ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความส าเร็จของ CHRP เห็นได้จากการ
ส ารวจโดย Payscale ในปี 2012 พบว่าร้อยละ 45 ของนักทรัพยากรมนุษย์ระดับทั่วไป(HR generalists) ที่
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ผ่านการรับรองจาก CHRP สามารถขึ้นสู้ต าแหน่ง ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Managers) ได้ภายใน 5 
ปี ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย CHRP สามารถขึ้นสู่ต าแหน่งดังกล่าวได้เพียงร้อยละ 21  

 

 

ภาพที่2.1  แสดงผลการส ารวจ อัตราของการขึ้นสู่ต าแหน่งผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้ผ่านการรับรอง
จาก CHRP 

ที่มา      ส ารวจโดย Payscale ในปี 2012 (http://www.chrp.ca/?page=Become_CHRP) 
 
  ความส าเร็จของ CHRP โดยพิจารณาจากอัตราความสามารถในการเลื่อนต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน HR ในต าแหน่งอ่ืนๆเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีผลการส ารวจดังนี้  

Job Title Five Years Ago With CHRP Without CHRP 

Human Resources (HR) Assistant  69% 52% 
Human Resources (HR) Administrator 47% 25% 
Human Resources (HR) Generalist 51% 25% 
Human Resources (HR) Manager 25% 14% 
Human Resources (HR) Director 18% 13% 

 
ตาราง      ผลส ารวจการเปรียบเทียบอัตราการเลื่อนต าแหน่งของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ ที่ ไม่ได้

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

http://www.chrp.ca/?page=Become_CHRP
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 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนในต าแหน่งงานต่างๆของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับระหว่าง ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP และผู้ที่ไม่ได้ขอรับการประเมิน พบว่า ผู้ที่
ผ่านการประเมินในทุกต าแหน่งได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงกว่าผู้ไม่ขอรับการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

HR Job Title Median, Annual 
Pay without 

CHRP 

Median, 
Annual 

Pay with CHRP 

Pay Increase 
for 

CHRP Holder 
Human Resources (HR) Assistant $38,200 $39,400 3% 
Human Resources (HR) 
Administrator 

$41,700 $44,300 6% 

Human Resources (HR) Generalist $49,100 $52,600 7% 
Human Resources (HR) Manager $63,100 $72,900 16% 
Human Resources (HR) Director $102,900 $105,000 2% 
Vice President (VP),  
Human Resources (HR) 

$171,000 $177,000 4% 

 
ตาราง   ผลส ารวจการเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนของผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP   และผู้ 

ที่ ไม่ได้ขอรับการประเมิน 
ที่มา       The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012 
 (http://c.ymcdn.com/sites/www.chrp.ca/resource/resmgr/pdf/payscale-hrpa-value-of-

chrp.pdf) 
 

 ด้านการเพ่ิมขึ้นของอัตราการจ้างงาน พบว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินจาก CHRP ได้รับการจ้างงานในปี 
2007 คิดเป็นร้อยละ 36 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 67 ในปี 2011 การเพ่ิมข้ึนในระยะเวลา 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ 
86  

 

ภาพ       แสดงผลการส ารวจ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการจ้างงาน ของผู้ผ่านการรับรองจาก CHRP 
ที่มา      The Value of a CHRP: More Promotions and Better Pay, Payscale.2012 
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 (http://c.ymcdn.com/sites/www.chrp.ca/resource/resmgr/pdf/payscale-hrpa-value-of-
chrp.pdf) 
 
  นอกเหนือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้เข้ารับการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์จะได้รับจาก CHRP คือองค์ความรู้และการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 

  1.การพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ (Proven Expertise) โดยที่ CHRP จะก าหนดปัญหาด้านทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการวัดความสามารถและประสบการณ์ของผู้
เข้ารับการประเมินได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินนี้จะท าให้ผู้ว่าจ้างและเพ่ือนร่วมงานยอมรับความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของผู้ผ่านการรับรอง 

 2.การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Learning) CHRP มีแบบทดสอบที่จะใช้ประเมินความรู้
และทักษะของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
ซับซ้อนและสามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ส าหรับการเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้ 

 3.การพิสูจน์ความมุ่งม่ัน (Demonstrated Commitment) CHRP มีแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น
และครอบคลุม (comprehensive exam) มีวิธีการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ใช้เวลาในการถ่ายทอดระยะสั้น
แต่ผู้เข้ารับการรับรองจะสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระยะยาว โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจาก 
CHRP จะได้รับการยืนยันคุณสมบัติในด้านความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อีก
ทั้งจะได้รับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียนซึ่งล้วนเป็นผู้มีความสามารถ
ด้าน HR ที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเข้ารับการอบรมและประเมินมาตรฐานอาชีพ  

 4.เกิดชุมชนความรู้ (Knowledge Community)  ผู้เข้ารับการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากทั่วแคนาดา และจะกลายเป็น
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน HR  

 5.ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี (Ethical Behavior) CHRP ได้ก าหนดมาตรฐานระดับสูง
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยที่ได้ใช้  CCHRA National Code of 
Ethics เป็นมาตรฐานซึ่งมีความครอบคลุมในเรื่องการรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น
ต้น ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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ประเทศสิงคโปร์ 
 
  การประกอบอาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์แห่งสิงคโปร์ หรือ Singapore 
Human Resource Institute – SHRI ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1965 มีสถานะเป็นองค์การไม่แสวงก าไรซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือรักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศสิงคโปร์  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์กว่า 3,000 คน ปัจจุบันมีสมาชิก
กว่า 750,000 คน ในสิงคโปร์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี SHRI จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อย่างครบวงจร อาทิ การก าหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานของอาชีพ HR  การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา 
การประชุมเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย แสวงหานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์  SHRI มีหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน HR เพ่ือตอบสนองในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ด าเนินการ
โดยหน่วยงานภายใต้ชื่อ  SHRI Academy Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SHRI มีภารกิจส าคัญในการจัด
อบรมที่มีเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้ารับการอบรม โดยให้บริการกับผู้
ต้องการเข้ารับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมที่หลายหลายตั้งแต่ระดับใบรับรองขั้นพ้ืนฐานถึง
ระดับปริญญาโท โดยแยกเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการทุนมนุษย์ (The SHRI School of Human 
Capital Management) และ โรงเรียนการบริการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง(The SHRI School 
of Financial Services & Risk Management) โดยท างานร่วมกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตร อาทิ Edinburgh 
Napier University (UK) 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
รูปแบบการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา(Part-time)  ส าหรับหลักสูตรที่ SHRI Academy ร่วมกับ Edinburgh 
Napier University (ENU) ประกอบด้ ว ยปริ ญญาศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต ในส าข า  Human Resource 
Management with Organisational Psychology , Human Resource Management with Financial 
Management     และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขา Human Resources รวมถึงหลักสูตร 
Compensation and Benefits Management   และหลักสูตร Psychology and Counselling ที่มีท้ังระดับ 
Certificate และ Diploma  
    ภารกิจส าคัญของ SHRI ยังรวมไปถึงการรับรองขั้นสูงและการให้บริการอบรมให้กับองค์การขนาดใหญ่ 
อาทิ  ธนาคารOCBC และ NTUC Fair price Co-operative Ltd เป็นต้น  ผลงานในระดับสากลของ  SHRI ที่
ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมปี 2006 SHRI ได้เป็นเจ้าภาพ งาน 11th World Congress ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศที่เคยจัดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกและสิงคโปร์ 
 SHRI มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ  “To be the leading HR authority in Singapore to champion 
human capital excellence” หรือ การเป็นผู้น าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์และก้าวไปสู่การ
เป็นผู้น าความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์  และมีพันธกิจ (Mission) คือ “We commit to  advocate HR best 
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practices, connect a community of HR professionals and  enhance the HR profession.” หรื อ 
การมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมต่อให้เกิด
ชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 SHRI มีการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของอาชีพนักบริหารงานบุคล ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการประกอบกิจการ โดยระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของ SHRI ประกอบด้วย 
 
  1)ผู้ช่วยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Associate –HRA ) เป็นการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ที่มีความสามารถและความรู้ใน
การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับไม่ซับซ้อน 
(simple activities) หรือ เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อกิจกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ (specialised activities) 
รวมถึงมีบทบาทในการเลือกกระบวนการและกิจกรรมด้าน HR ขององค์การ 
  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ HRA ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง  HR Assistant / HR 
Executive / HR Officer และมีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่มีน้อยกว่า 2 ปีหรืออาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่
มีความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและได้รัอนุญาตจาก SHRI ให้สามารถเข้ารับการประเมินได้ 

2)นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Human Resource Professional -HRP) เป็นการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญในการท างานทรัพยากรบุคคลขององค์การ  โดยเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและความรู้ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การด าเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน (complex 
activities)ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สามารถด าเนินกิจกรรมพิเศษแ ละซับซ้อน 
(specialised and complex activities) ในกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ HRP คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับ HR 
Executive หรือ HR Manager ที่มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 10 ปี 

3) นักทรัพยากรมนุษย์ระดับอาวุโส (Senior Human Resource Professional -SHRP) เป็นการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักทรัพยากรมนุษย์ระดับอาวุโสในองค์การ โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ความรู้ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีหน้าที่ในการก าหนดกิจกรรมที่เป็นกลยุทธด้าน HR 
(strategic activities) หรือ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดและเลือกใช้กิจกรรมพิเศษและซับซ้อนในเชิงกล
ยุทธ (specialised and strategic activities) 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับการประเมินระดับ SHRP คือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับ HR 
Manager, Senior HR Manager or Director ที่มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
  การก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สหรั ฐ อ เ ม ริ ก า  ด า เ นิ น ก า ร โ ดย  Society for Human Resource Management – SHRM แ ล ะ  HR 
Certification Institute - HRCI  จากอดีตถึงปัจจุบัน การด าเนินการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะด าเนินการโดย HRCI และในปี 2015 SHRM จะท า
การด าเนินการสอบด้วยหน่วยสมรรถนะที่ก าหนดโดย SHRM ในการน าเสนอในที่นี้จึงจะน าเสนอถึงการ
ก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ของทั้ง SHRM และHRCI ตามล าดับ
ดังนี้ 

Society for Human Resource Management – SHRM ซึ่งก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 1948 เป็นองค์การด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมาชิกมากที่สุดองค์การหนึ่ง โดยมีสมาชิกกว่า 275,000สมาชิกจาก 1 60 
ประเทศท่ัวโลก บทบาทของ SHRM ที่ส าคัญคือการจัดหาและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ส าหรับวิชาชีพ HR และเสริมทักษะในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยที่ผ่านมา SHRM ได้เกิดความ
ร่วมมือและมีเครือข่ายในหลายประเทศท้ังจีน อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ส าหรับการทดสอบเพ่ือขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมา SHRM ไม่ได้ด าเนินการจัดทดสอบโดยตรง 
แต่มีการจัดตั้งองค์การขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว คือ สถาบัน HR Certification Institute (HRCI)ขณะที่
บทบาทของ SHRM จะท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ส าหรับ HR  และทาง HRCI ก็ได้น าแนวคิดสมรรถนะดังกล่าวไปก าหนดเป็นระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือทดสอบ
ส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของ HR แล้ว SHRM ยังได้จัดให้มี
การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของ HRCI 
ด้วย โดยทาง SHRM จะจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะทดสอบตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ทาง HRCI 
ก าหนด ได้แก่ PHR, SPHR และ GPHR 
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2015 ทาง SHRM จะจัดให้มีการสอบรับรองเป็นของตนเอง ในลักษณะใบ
ประกาศนียบัตร (The new SHRM Certification) ซึ่งเป็นการวัดมาตรฐานสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบสมรรถนะของ SHRM โดยตรง ทั้งนี้ The new SHRM Certification ของ 
SHRM ยังมิ ใช่การทดสอบเพ่ือขอประเมินและรับรองระบบงานในวิชาชีพ HR (HR Accreditation) 
เช่นเดียวกับ HRCI แต่เป็นการสอบเพ่ือรับรองมาตรฐาน(Certification) เท่านั้นในส่วนของการรับรอง
ระบบงานวิชาชีพยังเป็นลิขสิทธ์และหน้าที่ของ HRCI โดยตั้งแต่ปี 2015 ทาง SHRM จะยุติหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับการสอบของ HRCI และพัฒนาหลักสูตรส าหรับการสอบรับรองมาตรฐานของตนเอง 
 การจัดท าสมรรถนะเพ่ือการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ เกิดจากการพัฒนาของ SHRM ในฐานะที่เป็น
องค์การศึกษาและวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการด าเนินการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ Best 
Practice ต่างๆ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่การสร้างตัวแบบ การทบทวนเนื้อหา และการพัฒนาเกณฑ์ ผ่าน
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 1,200 คน 
จัดท า Focus Group กว่า 111 ครั้ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก และสุดท้ายคือการตรวจสอบเนื้อหาจาก
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ จ านวน 33 คน เพื่อน ามาสร้างองค์
ความรู้และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
สมรรถนะ คือ ชุดขององค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งบุคลิกลักษณะอ่ืนๆของบุคคลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานทั้งของบุคคลและต่อองค์การในภาพรวม  หรือกล่าวง่ายๆสมรรถนะ คือ สิ่งที่บุคคลพึง
กระท าในการท างาน 
  ส าหรับตัวแบบสมรรถนะ (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 และ 
HR expertise 
 HR Certification Institute หรือ HRCI ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1976 โดย SHRM เพ่ือด าเนินการในส่วน
ของการจัดทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HRCI เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับสากล
ด้านการรับรองวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินการในการรับรองวิชาชีพ แก่นัก
บริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 130,000 คน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้การรับรองวิชาชีพจาก
สถาบัน HRCI จึงเป็นที่ยอมรับซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความส าเร็จของวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อองค์การต่างๆในระดับสากล 
 ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้รับการรับรองจาก National Commission for 
Certifying Agencies (NCCA) ซึ่งเป็นองค์การอิสระด้านการรับรองวิชาชีพ โดย NCCA ได้รับรองหน่วยงานที่
ให้บริการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้วว่า 120 องค์การ จากหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยองค์การดังกล่าวต้อง
รักษามาตรฐานอย่างเข้มงวดในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระเบียบที่ NCCA ก าหนด 
 การก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน HRCI ได้จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ 
และประสบการณ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ระดับ PHR, SPHR, GPHR, HRBP และ HRMP 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 มากกว่าจะเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆเพ่ือตอบสนองภาพรวมขององค์การ 
- Senior Professional in Human Resources(SPHR) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับนโยบายหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic/HR Policy Issue)  คุณวุฒินี้ออกแบบมาส าหรับนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับนโยบายหรือหลักปฏิบัติของ HR รวมทั้งอยู่ใน
ระดับท่ีการตัดสินใจจะกระทบต่อบุคลกรทั้งหมดในองค์การ 
  การสอบนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ(PHR) และนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพอาวุโส จะถูกสร้างขึ้น
โดยใช้ องค์ความรู้PHR และ SPHR ซึ่งแสดงความรับผิดชอบและความรู้ที่จ าเป็นโดยบุคคลที่เป็นมืออาชีพ  
องค์ความรู้ PHR และ SPHR ถูกสร้างข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคลผ่านการศึกษาวิเคราะห์ การ
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ปฏิบัติอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ท างานในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส ารวจอย่างผ่านกว้างขวาง และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
  องค์ความรู้ระดับ PHR และ SPHR  มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความ
สอดคล้องกับ การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้อย่างละ  6 ด้าน ประกอบด้วย  
 

องค์ความรู้ 
น  าหนักคะแนน 

(ร้อยละ) 
PHR SPHR 

Business Management and Strategy  
ครอบคลมุในด้านการพัฒนา และการสนับสนุน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ค่าวัตถุประสงค์ และการก าหนดนโยบาย แนะน าแนวทางและ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินประสิทธิผลขององค์การ ในฐานะที่เป็นผู้น าองค์การ 

11 30 
 

Workforce Planning and Employment  
ครบคลุมในเรื่องของ การพัฒนา  การน าไปปฏิบัติ  และการประเมินผลการจัดหา  
การสรรหา การว่าจ้าง  การปฐมนิ เทศ การวางแผนการสืบทอดการปฏิบัติงาน  
การเก็บรักษา เพื่อให้แน่ใจว่ามีได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการท างานเพื่อให้เกิดผล
บรรลุ เป้าหมายวัและตถุประสงค์ขององค์การ 

24 17 
 

Human Resource Development  

การพัฒนา ด าเนินการและการประเมินผลกิจกรรมของ โปรแกรมในการฝึกอบรมพนักงาน
และการพัฒนาการประเมินประสทิธิภาพการท างานและความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพ
การท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ ทักษะความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานตอบสนองความต้องการขององค์การและบุคคลในปัจจุบันและอนาคตได ้

11 19 
 

Compensation and Benefits 
ครอบคลมุถึงการพัฒนา  / การเลอืกการใช้  /การบริหารและ  
การประเมินค่าชดเชยและผลประโยชน์ส าหรับทุก  
กลุ่มพนักงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวตัถุประสงค์ชององค์การ  
 
 

11 13 
 

Employee and Labor Relations 
การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ  /การบริหารและการประเมินผล สถานที่ท างานเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์และ สภาพการท างานที่สมดุล ตลอดจนประสานความต้องการและสิทธิ
ระหว่าง นายจ้างและพนักงาน เพื่อการสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  

22 14 
 

Risk Management 
การบริหารความเสี่ยง โดยการการพัฒนา  การน าไปปฏิบัติ การบริหารและการประเมินผล 
โปรแกรมวิธีการและนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่และการป้องกัน องค์การจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

1 7 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ GPHR 
 
  Global Professional in Human Resources (GPHR) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากล  (Global/International HR) เหมาะส าหรับนัก
ทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในงานมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีลักษณะงานคือการพัฒนากล
ยุทธ์ด้าน HR ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ 
  องค์ความรู้ระดับ GPHR มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ  
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย  

องค์ความรู้ 
 

น  าหนักองค์
ความรู้  

(ร้อยละ) 
Strategic HR Management 
การพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลทั่วโลกที่ให้การสนับสนุน ระยะสั้นและระยะยาวต่อเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ และค่านิยม ขององค์การ 

25 

Global Talent Acquisition and Mobility 
การพัฒนา การด าเนินงานและการประเมินผล  
กลยุทธ์พนักงานทั่วโลกเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์องค์การ ในลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากสร้าง “ภาพลักษณ์” ของสถานที่ท างาน; การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ต้นทุน 
และการดึงดูดการสรรหาว่าจ้างและ การจัดการการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ 
 

21 
 

Talent and Organizational Development 
การออกแบบการด าเนินงานและวธิีการประเมินผลองค์การ การพัฒนาโปรแกรม รวมถึง กระบวนการใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน พนักงานท่ัวโลกเป้าหมายวัฒนธรรมและคา่นิยม 

22 
 

Global Compensation and Benefits 

การจัดตั้งและการประเมินผลกลยทุธ์ของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ัวโลก ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนทางการเงินและทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน 

17 

Workforce Relations and  Risk Management 
การออกแบบการด าเนินงานและการประเมินผลของกระบวนการ และการปฏิบัติที่ปกป้องหรือปรับปรุง
คุณค่าขององค์การ ซึ๋งรวมถึงการจัดการความเสีย่งเพื่อให้มั่นใจต่อการปฏิบัตติาม และท าให้เกดิความ
สมดลุระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งค านึงถึง สิทธิและความรับผิดชอบพ้ืนฐานระดับสากล 

15 

 
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ HRBP 
  Human Resource Business Professional (HRBP) เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับเทคนิคหรือปฏิบัติการ (Technical/Operational) เทียบเท่ากับ PHR แต่เป็นคุณวุฒิและรูปแบบการ
ทดสอบท่ีออกแบบมาเฉพาะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
  องค์ความรู้ระดับ HRBP มีการปรับปรุงเป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ การ
ปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจุบันก าหนดองค์ความรู้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
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องค์ความรู้ 
 

น  าหนักองค์
ความรู้  

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

22 

Recruitment and Selection 
การน าขั้นตอนการจ้างงานไปปฏิบัติ เริ่มต้นด้วย การหาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านการ
เตรียมความพร้อม  ต่อด้วย กระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการจัดการกระบวนการ
สัมภาษณ์  
และสุดท้ายคือการเลือกพนักงานเข้าสู่การปฎิบัติงาน 

22 

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

20 

Training and Development 
การพัฒนาและการส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมข้ันพ้ืนฐานและ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เช่น ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานและการ
ประเมินผล  
ของโปรแกรม การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการเตรียมการชแผนการพัฒนา  

15 

Compensation and Benefits 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แก่พนักงานการพัฒนาและการให้ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับเงินเดือนในรูปแบบของการส ารวจเงินเดือนและ เงินโบนัส 

14 

Health, Safety and Security 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและให้ก าลังใจ ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในโปรแกรมสุขภาพ และบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การบาดเจ็บ  

7 

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



40 
 

 

ค าอธิบายองค์ความรู้ 
น  าหนักองค์

ความรู้  
(ร้อยละ) 

HR as a Business Leader 
การน า HR function การให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือผู้บริหาร
ระดับสูงและการพัฒนาความร่วมมือกับทุกพ้ืนที่ในองค์การ เพ่อเอ้ือต่อกลยุทธ์โดยรวมของ
องค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประเมินองค์การ  การพิจารณาการควบรวมและซื้อ
กิจการ การด าเนินการด้านทุนมนุษย์ การวิเคราะห์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ทรัพยากรบุคคลทั่วโลก 

32 

People Development and Talent Management 
People Development: การพัฒนาคน เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการตอบสนองความ
ต้องการของวัตถุประสงค์องค์การในปัจจุบันและอนาคตและการสร้างสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่ส่งเสริมและรักษาพนักงาน  
Talent Management: การใช้กลยุทธ์การจัดการความสามารถท่ีจะรักษา ทุนมนุษย์ ระยะ
ยาวมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

29 

HR Service Delivery 
โดยใช้วิธีการจัดส่งบริการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบโปรแกรมที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกัน  เ พ่ือสนับสนุนการเติบโตขององค์การอย่างยั่ งยืน  การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยี
ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ ระบุวิธีการจัดส่งบริการทรัพยากรบุคคลที่ใช้โดยกลุ่มที่
อาจจะมีผลบังคับใช้ทั่วองค์การ การก าหนดและด าเนินโครงการค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์รวมถึงการจัดการพนักงานที่จะเข้าสู่โปรแกรมและออกจากโปรแกรม 

23 

Measurement 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการวัดประสิทธิภาพระดับบุคคลและระดับองค์การโดยใช้
ผลการวัดเหล่านี้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานและเพ่ิมมูลค่าของ
องค์การ 

16 

 
  ทั้งนี้ การขอรับการทดสอบเพ่ือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการ
ยอมรับจากการท างานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ขอรับการทดสอบไม่เพียงแต่จะต้องแสดงให้เห็นถึง
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์และทักษะในงานด้วย เมื่อผ่าน
การทดสอบแล้ว ยังมีการตรวจสอบย้อนหลัง (Recertification)เพ่ือให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ผ่านการทดสอบยังคงมี
ความรู้ หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
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มาตรฐานอาชีพ 
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มาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ    

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล  

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

ไม่มี 

3.ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) 

ไม่มี 

4.ข้อมูลเบื องต้น  

  มาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญ 3 อาชีพ รวม 8 ลักษณะงาน คือ 
 (1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) การสรรหา คัดเลือกบุคลากร และการบรรจุแต่งตั้ง 
(Recruitment, Selection & Employment) การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการให้รางวัลเพ่ือจูงใจ
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) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (People Engagement) ซ่ึงรวมถึง การพนักงานสัมพันธ์ 
(Employee Relations) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ  และความผูกพันต่อองค์การ 
(Engagement) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการท า งาน (Law , Rules &Regulation) วินัยและการ
กวดขันวินัย (Disciplinary Action) การสื่อสารในองค์การ (EmployeesCommunication) การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี สุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Work Environment) เป็นต้น 
 
5.ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั ง  

ไม่มี 

6.ครั งที่ 1 (ตัวอย่าง: 15 มิถุนายน 2556)                  เมษายน 2558 

ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ ……………………………………. วันที่ประกาศ …………………………………………… 
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ข้อสังเกตุ  

ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

ไม่มี 

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

1)  นักบริหารงานบุคคล สาขา สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(Recruitment & Selection)   

ช้ัน 3 

2)  นักบริหารงานบุคคล สาขา บริหารค่าตอบแทน  
(Remuneration Management) 

ช้ัน 3 

3)  นักบริหารงานบุคคล สาขา พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) ช้ัน 3 

4)  นักบริหารงานบุคคล สาขา เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(Learning & Development)   

ช้ัน 3 

5)  นักบริหารงานบุคคล สาขา สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(Recruitment & Selection)   

ช้ัน 4 

6)  นักบริหารงานบุคคล สาขา บริหารค่าตอบแทน 
 (Remuneration Management) 

ช้ัน 4 

7)  นักบริหารงานบุคคล สาขา พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) ช้ัน 4 

8)  นักบริหารงานบุคคล สาขา เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(Learning & Development)   

ช้ัน 4 

9)  นักบริหารงานบุคคล สาขา วางแผนอัตราก าลัง (Workforce Planning)   ช้ัน 4 

10)  นักบริหารงานบุคคล สาขา บริหารผลงาน 
(Performance Management) 

ช้ัน 4 

11)  นักบริหารงานบุคคล สาขา บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Management)  

ช้ัน 4 

12)  นักบริหารงานบุคคล สาขา พัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 

ช้ัน 4 

13)  นักบริหารงานบุคคล   ชั้น 5 
14)  นักบริหารงานบุคคล   ชั้น 6 

 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 

 ไม่มี 
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9. หน่วยสมรรถนะทั งหมดในมาตรฐานอาชีพ 

(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
10103 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
10201 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10203 ก าหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10204 ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10205 ด าเนินการจ้างงาน 
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
10301 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน  
10302 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 
10303 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน 
10304 จัดท าระบบเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
10305 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน 
10401 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ 
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
10501 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา  
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10505 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น 
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
10601 การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง 
10602 วิเคราะห์อัตราก าลัง 
10603 การวางแผนอัตราก าลัง 
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10604 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 
10605 ติดตาม ก ากับดูแลการบริหารอัตราก าลังตามแผน 
10701 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน  
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 
10706 ประเมินผลงานและหารือผล 
10707 น าผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น 
10708 ประเมินความส าเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ 
10801 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
10802 ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน 
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent 
10807 จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 
10901 ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 
10902 วินิจฉัยองค์การ 
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก 
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน  
10905 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
20800 บริหารความหลากหลาย 
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10. ระดับคุณวุฒ ิ  

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ     นักบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ชั น  3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

  มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล  มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่ อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ท า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา   

 การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น   มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล  

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
หน่วยสมรรถนะ 
10204 ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10205 ด าเนินการจ้างงาน 
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ     นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทน  ชั น  3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

  มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล  มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ท า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนว
ของผู้บังคับบัญชา   

 การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น   มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาบริหาร
ค่าตอบแทน    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล  

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาบริหารค่าตอบแทน   

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  
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หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
หน่วยสมรรถนะ 
10305 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน 
 
 

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ     นักบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชั น  3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

  มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล  มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ท า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดสามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนว
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 : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาพนักงานสัมพันธ์ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
หน่วยสมรรถนะ 
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
 

10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ     นักบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั น  3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชามีความรู้
ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะ จาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ท า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดสามารถแก้ปัญหา
ทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 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 : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน  
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้ าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
การบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10203 ก าหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10204 ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10205 ด าเนินการจ้างงาน 
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 

10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาบริหารค่าตอบแทนชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาบริหารค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาบริหาร
ค่าตอบแทน  

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10302 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 
10303 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน 
10305 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน 
 

10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
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โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาพนักงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาพนักงาน
สัมพันธ์ หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
หน่วยสมรรถนะ 
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาเรียนรู้
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
 

10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาวางแผนอัตราก าลัง ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาวางแผนอัตราก าลัง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
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  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาวางแผน
อัตราก าลัง   

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
หน่วยสมรรถนะ 
10602 วิเคราะห์อัตราก าลัง 
10605 ติดตาม ก ากับดูแลการบริหารอัตราก าลังตามแผน 
 

10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาบริหารผลงาน  ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซั บซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาบริหารผลงาน  ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาบริหาร
ผลงาน   

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 
10706 ประเมินผลงานและหารือผล 
10707 น าผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น 
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล  สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ป ี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน 
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
 

10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ ชั น  4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วย
ตนเอง มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน  มีความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถ
เชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
โดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา      สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจ า และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อน
ไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การค าแนะน าของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกับทีมงาน   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล  มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
สาขาพัฒนาองค์การ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการ
บริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
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  ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional  (PHR)  สาขาพัฒนา
องค์การ  

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  

หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 
หน่วยสมรรถนะ 
10902 วินิจฉัยองค์การ 
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก 
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน 
 

10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั น  5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนด
นโยบายขององค์การ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคล
อ่ืนๆได้ 

มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง 
หรือ หลากหลายสาขา  มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากร
บุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม    มีทักษะวิชาชีพเชิงลึก
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย  และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น  สามารถเชื่อมโยงกับสาขา 
และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค
ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ  มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืนในระดับสูง เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์การ  สามารถ
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พัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้   แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 5 ต้องเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ 
หลากหลายสาขา มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาใดสาขาหนึ่ง 
หรือหลากหลายสาขา  ไม่น้อยกว่า 10 ปี  มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์
แก่บุคคลในองค์การ  โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ 
4 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 5 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Sr. HR Professional  (SPHR) 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  
หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
10103 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
20800 บริหารความหลากหลาย 
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หน่วยสมรรถนะ 
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10203 ก าหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10204 ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10205 ด าเนินการจ้างงาน 
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
10302 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 
10303 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน 
10304 จัดท าระบบเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
10305 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน 
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
10501 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา  
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
10602 วิเคราะห์อัตราก าลัง 
10603 การวางแผนอัตราก าลัง 
10604 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 
10605 ติดตาม ก ากับดูแลการบริหารอัตราก าลังตามแผน 
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 
10706 ประเมินผลงานและหารือผล 
10707 น าผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น 
10708 ประเมินความส าเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ 
10802 ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน 
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent 
10807 จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 
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10902 วินิจฉัยองค์การ 
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก 
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน  
10905 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 
 
10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั น  6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ ที่มี
ความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการ และในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง 
และ/หรือ หลากหลายสาขามีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานการบริหารองค์การและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม   มีทักษะ
วิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย  และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น  สามารถ
เชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี 
หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าว
ผู้อ่ืนในระดับสูง เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบาย
ขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน 
บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้    แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ 
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ต้องเป็นป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ความช านาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานบริหารอ่ืนๆ  มี
ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถท่ีแสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล
ในองค์การ หรือในวิชาชีพ  โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงาน
บุคคล ชั้น 3,4 และ 5 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5  
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

  ระดับ 6 มีชื่อเรียกว่า ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง หรือ HR Expert (EHR) 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทั งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี )  
หน่วยสมรรถนะร่วม 
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
10103 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
10104 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
10105 วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   
10106 ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
20600 ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
20800 บริหารความหลากหลาย 
 
หน่วยสมรรถนะ 
 10201 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10203 ก าหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
10204 ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
10205 ด าเนินการจ้างงาน 
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
10301 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน  
10302 จัดท าโครงสร้างระดับงาน 
10303 จัดท าโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน 
10304 จัดท าระบบเงินได้อ่ืนและสวัสดิการ 
10305 บริหารและประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน 
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน 
10401 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ 
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย 
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ 
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน 
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10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
10501 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา  
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10505 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น 
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 
10601 การก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตราก าลัง 
10603 การวางแผนอัตราก าลัง 
10604 น าเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 
10701 ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน  
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน 
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ 
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล 
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร 
10706 ประเมินผลงานและหารือผล 
10707 น าผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น 
10708 ประเมินความส าเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ 
10801 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
10802 ออกแบบ และจัดท าระบบสมรรถนะ 
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน 
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent 
10807 จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) 
10901 ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 
10902 วินิจฉัยองค์การ 
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก 
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน  
10905 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
บริหารองค์การ และ
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่
บู ร ณ า ก า ร  แ ล ะ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ 
ในปริมาณที่ เ พียงพอ  
ดูแลรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าไว้กับ
องค์การ   จูงใจและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่  ให้บรรลุ
เป้าหมายองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพ  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 
และ เติ บ โ ตก้ า วหน้ า 
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการขององค์การใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

1 0 
 

การบริหารงาน
บุคคลให้ได้
มาตรฐานอาชีพ 

1 0 1 
 

วางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1 0 2 
 

สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
1 0 3 
 

บริหารค่าตอบแทน 
1 0 4 
 

พนักงานสัมพันธ์  
1 0 5 
 

เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1 0 6 
 

วางแผนอัตราก าลัง 

1 0 7 
 

บริหารผลงาน 
1 0 8 
 

บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ   
 1 0 9 

 

พัฒนาองค์การ 

20   2 0 1 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2 0 2 

 

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
 2 0 3 

 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล 

 2 0 4 
 

พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 
 2 0 5 

 

สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 
 2  0 6 

 

ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า 

 2 0 7 
 

บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็น
คู่คิดเชิงธุรกิจ 

 2 0 8 
 

บริหารความหลากหลาย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี

ค าอธิบาย     

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
101 วางแผนกล

ยุทธการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

10101 วิเคราะห์องค์การ 
และสภาพแวดล้อม 

1010101 อธิบายแนวคิดและ
หลักการบริหาร
องค์การและ
ทรัพยากรบุคคล 

1010102 วิเคราะห์เป้าหมาย 
กลยุทธ์องค์การ 
นโยบาย และ
แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบัน  

1010103 ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของ
องค์การ 

  10102 การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1010201 สรรหาและเลือกใช้
เครื่องมือเก็บ
รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึก ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 

1010202 ก าหนดเป้าหมาย 
และทิศทางการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1010203 วางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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10103 ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบ 

1010301 

 ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบ  
โครงสร้าง สมรรถนะ
บุคลากร   และ
วัฒนธรรมองค์การ 

 
1010302 

เชื่อมโยงระบบ และ
กลไกการท างานให้
สอดคล้องกัน 

    
1010303 

วิเคราะห์ความเสี่ยง
และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 

    

   10104 ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน และ
แนวทางการถ่ายทอด
สู่หน่วยงาน 

 1010401 ก าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดผลงาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

    1010402 ก าหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดผลงานสู่
หน่วยงาน 

   10105 วางแผนการ
ด าเนินงาน และ
จัดท าเอกสารกลยุทธ์ 

 1010501 วางแผนการ
ด าเนินงานและ
แผนการสื่อความ 

    1010502 จัดท าเอกสารแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    1010503 น าเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติ 

   10106 ก ากับดูแล  ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินกลยุทธ์ 

 1010601 ก าหนดแนวทางการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

    1010602 ก ากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

    1010603 ให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้บริหาร 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
102 สรรหาคัดเลือก

บุคลากร 
10201 ก าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์การสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

1020101 ก าหนดนโยบายการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร 

1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอก 

  1020103 สร้างแรงดึงดูดความ
สนใจในงานสรรหา
คัดเลือกของบริษัท  
(Corporate 
Branding) 

10202 วางแผนการสรรหา 
คัดเลือก 

1020201 จัดล าดับความส าคัญ 
และวางแผนกลยุทธ์
การสรรหา 
(Sourcing 
Strategy)บุคลากร 

 1020202 สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
แหล่งสรรหา
บุคลากร 
(Networking) 

 

10203 
 
 

ก าหนดกระบวนการ
และเครื่องมือในการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร 

 1020301 
 

ก าหนดกระบวนการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร  

    
    
    1020302 จัดหาและประเมิน

เครื่องมือในการ
คัดเลือกบุคลากร 

    
    
   10204 ด าเนินการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร 
 1020401 สรรหาผู้สมัครงาน 

    1020402 ทดสอบและคัดเลือก
ผู้สมัคร     

   10205 ด าเนินการจ้างงาน
บุคลากร 

 1020501 ตกลงจ้าง และจัดท า
ฐานข้อมูลพนักงาน 

    1020502 จัดการปฐมนิเทศ
ผู้ร่วมงานใหม่ 
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    1020503 ติดตามผลทดลอง
งาน 

    1020504 บริหารการจ้าง
ผู้รับเหมาแรงงาน     

   10206 ติดตาม ประเมินผล 
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาการ
สรรหาและคัดเลือก 

 1020601 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

    1020602 วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการ
พัฒนางานสรรหา
บุคลากร 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
103 บริหาร

ค่าตอบแทน 
10301 ก าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์ค่าตอบแทน  
1030101 วิเคราะห์เป้าหมาย 

ทิศทาง ความ
ต้องการขององค์การ 
และปัญหาปัจจุบัน 

1030102 ศึกษาสภาพแวดล้อม 
และปัจจัยภายนอก 

  1030103 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ค่าตอบแทน 

1030104 จัดท าโครงสร้าง
ค่าตอบแทนรวม 
(Total  
Remuneration 
Mi1) ประเภท 
สัดส่วน  

 

 

10302 จัดท าโครงสร้าง
ระดับงาน 

 1030201 
 

วิเคราะห์งานและ
จัดท าใบก าหนด
หน้าที่งาน 

    
    
    1030202 ประเมินค่างาน จัด

ระดับงาน และ
บริหารระดับงาน 

    
    
   10303 จัดท าโครงสร้าง

เงินเดือน และระบบ
บริหารเงินเดือน 

 1030301 ส ารวจค่าจ้าง 
สวัสดิการ และการ
วิเคราะห์ผลการ
ส ารวจค่าจ้าง 

    1030302 จัดท าโครงสร้าง
เงินเดือน และอัตรา
แรกจ้างพนักงานใหม่ 

    

    1030303 จัดท าระบบบริหาร
เงินเดือน และการ
ขึ้นเงินเดือนกรณี
ต่างๆ และน าเสนอ
ผู้บริหาร 
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   10304 จัดท าระบบเงินได้อ่ืน
และสวัสดิการ 

 1030401 จัดท าหรือทบทวน
ระบบเงินได้อ่ืน และ
สวัสดิการ (Non-
base 
remuneration) 

    1030402 
 

จัดท าคู่มือการ
บริหารเงินเดือน เงิน
ได้อ่ืนและสวัสดิการ 

   10305 บริหารและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 

 1030501 
 

บริหารค่าตอบแทน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ 
และแนวปฏิบัติที่
ก าหนด 

    1030502 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประเมินผล 
วิเคราะห์ และจัดท า
สรุปรายงาน   

   10306 การสื่อสารระบบ
ค่าตอบแทน 

 1030601 ให้ความรู้และ
ค าปรึกษาในการ
บริหารค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหาร 

    1030602 
 

สื่อสารแนวคิด
หลักการ นโยบาย 
และระบบ
ค่าตอบแทนให้
ความรู้และ
ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้บริหาร 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
104 การพนักงาน

สัมพันธ์ 
10401 ก าหนดนโยบาย กล

ยุทธ์ และแผนงาน
การพนักงานสัมพันธ์ 

1040101 ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์แรงงาน
ภายนอก ข้อมูลการ
ด าเนินธุรกิจของ
องค์การ 

1040102 ก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ แผนงาน แนว
ปฏิบัติ และแนวทาง
การบริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ 

  

 

 
10402 สร้าง เสริม และ

รักษาความสัมพันธ์ที
ดี  

 1040201 วางแผนและ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมสร้างเสริม 
รักษาความสัมพันธ์ 

    
    

    1040202 บริหารและจัดการ
ความขัดแย้งระหว่าง
พนักงานและ
องค์การ 

    
    

    1040203 ให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้อง
กับการพนักงาน
สัมพันธ์ 

    
    
    
    
    
    
    
   10403 บริหารระเบียบ

ข้อบังคับ และ
มาตรการทางวินัย 

 1040301 ติดตาม และศึกษา
ข้อมูลสถานการณ์ 
และกฎหมาย
แรงงาน 
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    1040302 ร่างและน าเสนอ
ข้อบังคับการ
พนักงาน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และ
กฎหมาย 

    1040303 ให้ค าแนะน าแก่
ผู้บังคับบัญชาในการ
พนักงานสัมพันธ์ 
การดูแล และกวดขัน
วินัยพนักงาน 

   10404 บริหารกลไก และ
กระบวนการ
พนักงานสัมพันธ์ 

 1040401 จัดท าแผนบริหาร
กลไกการพนักงาน
สัมพันธ์ 

    1040402 ด าเนินการ และ
ติดตามผลการ
บริหารกลไกการ
พนักงานสัมพันธ์ 

   10405 จัดการสื่อสาร
ระหว่างองค์การและ
พนักงาน 

 1040501 จัดท าแผนการ
สื่อสารระหว่าง
องค์การและ
พนักงาน 

    1040502 ด าเนินการ และ
ติดตามผลการ
สื่อสาร 

   10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม 
และความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การ 

 1040601 วางแผนและ 
ด าเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมองค์การ 

    1040602 ติดตาม และ
ประเมินผลการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมองค์การ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
105 การเรียนรู้และ

พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

10501 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การเรียนรู้
และพัฒนา  

1050101 ศึกษาสภาพองค์การ
ในปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

1050102 วิเคราะห์หาความ
จ าเป็น ในการเรียนรู้
และพัฒนา (Need 
Analysis) ในระดับ
องค์การ ระดับฝ่าย
งาน และระดับ
บุคคล 

  1050103 ก าหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา 

 

 
10502 ออกแบบและพัฒนา

ระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 1050201 ก าหนดวัตถุประสงค์
และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ต้องการ 

    
    
    1050202 ออกแบบ วางแผน

และก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

    
    
    

    1050203 ออกแบบและพัฒนา
เนื้อหา แนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ 
 

    
    

   10503 บริหารการเรียนรู้
และพัฒนาตาม
แผนการเรียนรู้และ

 1050301 สื่อสารนโยบายและ
แนวทางหรือรูปแบบ
การเรียนรู้ 
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   พัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

 
    1050302 ด าเนินการจัดการ

ฝึกอบรมตามแผนที่
ได้ออกแบบไว้ 

    1050303 ด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
พนักงาน 

   10504 ประเมินและติดตาม
ผลการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 1050401 ประเมินผลการ
เรียนรู้พัฒนา 

    1050402 วิเคราะห์ผลการ
พัฒนาพนักงาน 

    1050403 ติดตามผลการเรียนรู้
และพัฒนา     

   10505 เชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้ กับระบบงาน
อ่ืน 

 1050501 การน าผลการ
ประเมินการเรียนรู้
ของพนักงานไปสู่
ระบบการพัฒนา
อาชีพ 

    1050502   การน าผลการ
ประเมินการเรียนรู้
ของพนักงานไปสู่
ระบบค่าตอบแทน 

   10506  สร้างบรรยากาศและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในองค์การ 

 1050601 สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา 

    1050602 สร้างและจัดหา
ช่องทางให้พนักงาน
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

    1050603 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พัฒนาในองค์การ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
106 วางแผน

อัตราก าลัง 
10601 การก าหนดนโยบาย 

และกลยุทธ์
อัตราก าลัง 
 
 

1060101 วิเคราะห์เป้าหมาย 
ทิศทาง และความ
ต้องการขององค์การ 
ศึกษาสภาพ
อัตราก าลังของ
องค์การในปัจจุบัน 

1060102 ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ 
สภาพแวดล้อม อุป
สงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงาน 

  1060103 ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์อัตราก าลัง 

10602 วิเคราะห์อัตราก าลัง  1060201 
 

วิเคราะห์อัตราก าลัง 
  

 
 1060202 จัดท าโครงสร้าง

อัตราก าลัง     
   10603 การวางแผน

อัตราก าลัง 
 1060301 

 
วางแผนอัตราก าลัง 
แผนบริหารความ
เสี่ยง และ
งบประมาณ 

 1060302 
 

วางแผนงบบริหาร
อัตราก าลัง 
งบประมาณ 
หมุนเวียนโยกย้าย
พนักงาน และความ
เสี่ยง 

   10604 น าเสนอแผน และ
การสื่อสาร นโยบาย
และแนวปฏิบัติ 

 1060401 น าเสนอแผน
อัตราก าลังและ
ทางเลือก 

    
    
    1060402 สื่อสารนโยบายและ

แนวปฏิบัติ และให้
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ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้บริหาร 

   10605 ติดตาม ก ากับดูแล
การบริหาร
อัตราก าลังตามแผน 

 1060501 จัดท ารายงาน และ
วิเคราะห์สถานะ
อัตราก าลัง 

    

    1060502 ก ากับดูแล และ
ผลักดันการ
ด าเนินการตามแผน 

    

    1060503 ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
107 บริหารผลงาน 10701 ก าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์การบริหาร
ผลงาน  

1070101 
 

ระบุวัตถุประสงค์
ของการบริหาร
ผลงาน 

1070102 
 

ก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหาร
ผลงาน 

  10702 ออกแบบระบบ
บริหารผลงาน 

1070201 
 

จัดท าตัวแบบ 
(Performance 
Management 
Model) และ
ออกแบบ
กระบวนการบริหาร
ผลงาน 

1070202 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนว
ปฏิบัติในการบริหาร
ผลงาน 
 

 

 

10703 สื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

 1070301 ด าเนินการสื่อสารทั่ว
ทั้งองค์การ     

    
    1070302 

  
เตรียมความพร้อม
หัวหน้างานและ
พนักงาน 

    
    
   10704 วางแผนผลงานและ

แผนการพัฒนา
รายบุคคล 

 1070401  
 

ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนด
เป้าหมายผลงานเชิง
ผลลัพธ์และเชิง
พฤติกรรม และ
แผนการพัฒนา
รายบุคคล 
 



81 
 

    1070402 
 

ให้ค าแนะน าหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การหารือและ
วางแผนผลงาน 

    
    
    
    
    
    
   10705 จัดการผลงาน 

พัฒนาผลงาน และ
ขีดความสามารถของ
บุคลากร 

 1070501 ให้ค าปรึกษาหัวหน้า
งานและพนักงานใน
การติดตามผลงาน
และการพัฒนาขีด
ความสามารถตาม
แผน 

    1070502 ให้ค าแนะน าหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การสอนแนะ ให้
ค าปรึกษา และจูงใจ
พนักงาน 

   10706  ประเมินผลงานและ
หารือผล 

 1070601 
 

ให้ค าปรึกษาหัวหน้า
งานและพนักงานใน
การประเมินผลงาน
และหารือผล 

    1070602 
 

ให้ค าแนะน าหัวหน้า
งานเกี่ยวกับทักษะใน
การประเมินผลและ
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 
(Feedback) 

   10707 น าผลไปใช้และ
เชื่อมโยงระบบงาน
อ่ืน 

 1070701 
 

สรุปผลและจัดกลุ่ม
พนักงาน 

    1070702 
 

ให้ค าปรึกษาแก่
หัวหน้างานในการน า
ผลไปใช้ 

   10708  ประเมินความส าเร็จ
และพัฒนาปรับปรุง
ระบบ 

 1070801 ประเมินความส าเร็จ
และพัฒนาปรับปรุง
ระบบ 
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      1070802 จัดท าแผนและ
ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
108 บริหาร

ความก้าวหน้า
ในอาชีพ   

10801 ก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และออกแบบ
ระบบการบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

1080101 ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์การ 

1080102 ก าหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์การบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

  1080103 ออกแบบ และจัดท า
ระบบ และ
กระบวนการบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ  และน าเสนอ
ผู้บริหาร 

 

 
10802 ออกแบบ และจัดท า

ระบบสมรรถนะ 
 1080201 ออกแบบระบบ

สมรรถนะเพ่ือการ
พัฒนาพนักงานและ
บริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

    
    

    1080202 ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
พนักงาน 

    
    
   10803 ประเมินสมรรถนะ

ของพนักงาน และ
สรุปผลการประเมิน 

 1080301 ท าการประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงาน 

    1080302 สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงาน 
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   10804 วางแผน และบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงาน 

 1080401 
 

วางแผน
ความก้าวหน้าใน
อาชีพส าหรับ
พนักงานกลุ่มต่างๆ 

    1080402 
 

จัดท าแผนและ
ด าเนินการพัฒนา
พนักงานตาม
แผนงาน
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

   10805  
 

ติดตาม ประเมินผล
การบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ และให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้บริหาร 

 1080501 
 

ติดตามและสรุปผล
การพัฒนาพนักงาน
ตามแผนบริหาร
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

    1080502 
 

ให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้บริหาร 

   10806  
 

บริหาร พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent) 

 1080601 
 

ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการบริหาร 
พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent) 

    1080602 
 

ประเมินเพ่ือคัดเลือก 
พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง (talent) 

    1080603 วางแผนและ
ด าเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานที่
มีศักยภาพสูง 
(talent) 

   10807  
 

จัดท าแผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลัก 
(Succession Plan) 

 1080701 
 

ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการวางแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน
หลักในองค์การ 
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    1080702  
 

ประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงานที่จะอยู่ใน
แผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลัก 

    1080703 
 

วางแผน ด าเนินการ 
และติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานที่อยู่
ในแผนทดแทน
ต าแหน่งงานหลัก 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
109 การพัฒนา

องค์การ 
10901 ก าหนดกลยุทธ์การ

พัฒนาองค์การ 
  

1090101 ศึกษาปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์
และมีผลกระทบต่อ
องค์การ 
 

1090102 ก าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์การที่
สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์
องค์การ 

  

 

 
10902 วินิจฉัยองค์การ  1090201 

 
ก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการ
วินิจฉัยองค์การให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์
การพัฒนาองค์การ 

    
    

    1090202 
 

ออกแบบเนื้อหาและ
เครื่องมือในการ
วินิจฉัยองค์การ 

    
    
    1090203 

 
ด าเนินการวินิจฉัย
องค์การด้วย
เครื่องมือและเนื้อหา
ที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น 

    1090204 
 

วิเคราะห์ผลการ
วินิจฉัยองค์การ 
จัดท ารายงาน และ
รายงานผลการ
วินิจฉัยองค์การต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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   10903 ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือสอดแทรก 

 1090301 
 

ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือสอดแทรก
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหา และ
เป้าหมายในการ
พัฒนาองค์การ 

    1090302 น าเสนอเครื่องมือ
สอดแทรกต่อ
ผู้บริหาร 

   10904 บริหารการพัฒนา
องค์การตามแผน  

 1090401 
 

เตรียมงานการ
สื่อสาร เพ่ือสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม และ
ก าหนดทิศทาง
ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาองค์การ 

    1090402 
 

ด าเนินการตามแผน 
และจัดการช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน เพื่อให้
การเปลี่ยนแปลง
บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน 

    1090403 
 

ให้ค าแนะน าปรึกษา
ผู้บริหารในการ
พัฒนาองค์การ 

   10905 ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการ
พัฒนาองค์การ 

 1090501 
 

ออกแบบตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และ
เครื่องมือประเมินผล
ส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ และ
แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

    1090502 
 

ติดตาม และ
ประเมินผลส าเร็จ
ของการพัฒนา
องค์การ และ
น าเสนอผล 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
201 สมรรถนะ

ทั่วไป (HR 
Professional 
Practices) 
 

20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ 2010001 พฤติกรรมส่วนบุคคล
และอาชีพ 

2010002 ความขัดแย้งของ
กิจกรรมและ
ผลประโยชน ์

  2010003 ใช้ข้อมูล และ
ทรัพยากรของ
องค์การ 

 

 
20200  
 

คิดวิเคราะห์และ
นวัตกรรม 

 2020001 แสวงหาแหล่งข้อมูล 
และรวบรวมความรู้ 
ข้อมูล หรือข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง 

    
    

    2020002 ประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และสาเหตุ 
 

    
    

    2020003 คิดตรรกะเชิงเหตุผล 
(Logical Thinking 
/ Reasoning) 

    2020004 ก าหนดและวิเคราะห์
ทางเลือกเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

    

    2020005 คิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม     
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   20300 ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ
ดิจิทัล 

 2030001 ใช้สารสนเทศ 
(Information) ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

    2030002  ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  ใน
ฐานะผู้ใช้ (User) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2030003 เรียนรู้และใช้งาน
เทคโนโบยีดิจิทัล 
(Digital) ในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงอุ
กรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้  โปรแกรม 
และระบบเครือข่าย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

   20400 พัฒนาตนเอง และ
ผู้อื่น 

 2040001 เรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

    2040002 ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 

    2040003 ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาปรับปรุงงาน 

    2040004 วางแผนและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน 

   20500 สื่อสาร และเลือกใช้
สื่อ 

 2050001 วิเคราะห์ และ
วางแผนการสื่อสาร 

    2050002 บริหารการสื่อสาร
และกลไกในการ
สื่อสาร 

    2050003 สร้างความน่าเชื่อถือ 
    2050004 น าเสนอผลงาน 
    2050005 เลือกใช้สื่อ และ

ช่องทางที่เหมาะสม 
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   20600 ให้ความร่วมมือ 
ท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

 2060001 ให้ความร่วมมือ 
    2060002 ท างานเป็นทีม 
    2060003 ภาวะผู้น า 
   20700 บริหารการ

เปลี่ยนแปลง และ
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

 2070001 บริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

    2070002 สร้างความน่าเชื่อถือ 
และโน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นชอบและปฏิบัติ
ตาม 

    2070003 เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 
และคู่คิดเชิงกลยุทธ์
องค์การ (Business 
& Strategic 
Partnering) 

    2070004 บริหารความเสียง 
    2070005 บริหารสถานการณ์

วิกฤต 
   20800 บริหารความ

หลากหลาย  
 2080001 ให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักใน
คุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลาย 

    2080002 สร้างบรรยากาศของ
การหลอมรวมความ
แตกต่างหลากหลาย
ของบุคคลเข้า
ด้วยกัน 

    2080003 บริหารความขัดแย้ง
ในองค์การ 

    2080004 บริหารความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10101  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม  

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1010101 
อธิบายแนวคิดและหลักการ
บริหารองค์การและทรัพยากร
บุคคล  
  
  

1.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักการ
บริหารจัดการองค์การ  และทรัพยากร
บุคคล  ความหมาย วัตถุประสงค์  ความ
ต้องการของมนุษย์  ความแตกต่างของ
มนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน การจูงใจ   

การสอบข้อเขียน  

1010102 
 วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์
องค์กร นโยบาย และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบัน 
 

2.1 สามารถอธิบายลักษณะธุรกิจที่
องค์การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการ
บริหารองค์กร 

การสอบข้อเขียน 

2.2 สามารถอธิบายระบบ เครื่องมือ และ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  อัตราก าลัง การ
สรรหาว่าจ้าง ค่าตอบแทน ระบบ
สมรรถนะบุคลากร   ฯลฯ  รวมถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบงาน
ต่างๆ 

การสอบข้อเขียน 

2.3 สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ 
หน่วยงาน ต าแหน่งงาน  และกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 
และหน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯลฯ 

การสอบข้อเขียน 

1010103 

ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร 

3.1สามารถอธิบายสภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมถึงโอกาส และข้อจ ากัด เช่น คู่แข่ง คู่
ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น 

การสอบข้อเขียน 

 



93 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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  ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอ่ืน การจูงใจ   
3. ความรู้ความเข้าใจในระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
4. ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน  และกลไกการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
5. ความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ

การด าเนินธุรกิจขององค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึงโอกาส และข้อจ ากัด เช่น 
คู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 
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วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ  

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  

ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. กลยุทธ์องค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กับกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์การ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ  เพ่ือให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
(Value Added) ให้กับองค์การ และมีส่วนส าคัญในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Competitive Advantage)  

3. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการ และคณะท างานชุด
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้ง
ปัจจุบัน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป อันคาดคะเนได้ว่าจะกระทบต่อองค์การในอนาคต 

5. ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยทุธธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เป็นต้น 

6. วิสัยทัศน์ หมายถึง ต าแหน่ง หรือภาพขององค์กรที่ต้องการให้เป็น ในกรอบระยะเวลาหนึ่งใน
อนาคต 
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7. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  หมายถึง การประเมิน
ศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 
และข้อจ ากัดขององค์กร 

8. Balance Scorecards คือ การบริหารงานองค์กร ให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้าน หลากหลายมิติ  
สมดุล และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน" 

9. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการ และคณะท างานชุด
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10102     2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  ความสามารถในการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย  ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1010201 
สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือ
เก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
 

1.1 สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 

การสอบข้อเขียน  
 

 1010202 
ก าหนดเป้าหมาย และทิศ
ทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  

2.1 เข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้ 
สามารถก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  สรรหาและเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก   

การสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์ และตัวอย่างผลงาน
ที่ผ่านมา 
 

2.2  วิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
เป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา 

การสอบข้อเขียน  และการ
สัมภาษณ์ 

1010203 
 วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  

3.1 วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  วาง
แผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   
วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้อง
ใช้  จัดท างบประมาณการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงก าหนดเวลา
ในการด าเนินงาน 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หน่วยงาน  ที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  แสดง
ความสามารถในการน าการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร  การระดม
ความคิด การหาข้อสรุปที่เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย  

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
2. ทักษะการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ความรู้  
3. ทักษะการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ 

และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้  
2. ความเข้าใจในการจัดท ากลยุทธ์ในระดับองค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

องค์การ 
4. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน 

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
5. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  วางแผนการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้  จัดท างบประมาณการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงก าหนดเวลา 

6. ความรู้ความสามารถในการมีบทบาทน าในการสร้างการมีส่วนร่วมวางแผน และการด าเนินงาน
กับผู้บริหาร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

  หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ 
2. ตัวอย่างกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เคยท า 
3. ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ที่มี 
4. แผนและแนวทางการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
      1.   ผลการสอบข้อเขียน 
       2.    ผลการสอบสัมภาษณ์ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 
  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การตรวจสอบกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (HR Audit) การส ารวจความพึงพอใจ  หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
(Employee Satisfaction / Engagement Survey ) การจัดท าแบบส ารวจต่างๆ (Questionnaire )   
การจัดท า Benchmarking  , Work Process Analysis  รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร การท า Focus Group  หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  

2. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ เพ่ือสร้างความสามารถขององค์การ  ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  และบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่าองค์การ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในจ านวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้
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 มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยที่แยกออกจากส่วนอ่ืน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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  หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10103   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 ความสามารถในการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  โครงสร้าง สมรรถนะบุคลากร   และ
วัฒนธรรมองค์การ  เพ่ือให้เชื่อมโยงระบบ และกลไกการท างานให้สอดคล้องกัน รวมถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1010301 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ  โครงสร้างหน่วยงาน 
สมรรถนะบุคลากร   และ
วัฒนธรรมองค์การ 
  
  

1.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การสอบข้อเขียน  การ
สัมภาษณ์ และตัวอย่างผลงาน
ที่ผ่านมา 

1.2 ก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาทภาระหน้าที่ และกลไกการ
บริหารฯที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะ
บุคลากรของหน่วยงาน และ
วัฒนธรรมองค์การ  
 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

 1010302 
เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกัน 

2.1เชื่อมโยงระบบ และกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกัน 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

1010303 

วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 

 

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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

เปลี่ยนแปลงไปในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะบุคลากรหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และวัฒนธรรมองค์การ และหน่วยงาน 

3. ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุกระบบ 
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4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์การ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่างผลงาน หรือระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เคยจัดท า 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบข้อเขียน 
2. ผลการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ความเสี่ยง หมายถึงความเสี่ยงขององค์การ ที่เกิดจากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
2. การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยง โดยการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  และ

ลดผลกระทบของความไม่แน่นอน ของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10104  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทาง
การถ่ายทอดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



106 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1010401 
ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ผลงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  

1.1 สามารถก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลงาน   แผนการด าเนินงาน และ
กรอบระยะเวลาได้ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

1010402 ก าหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลงานสู่หน่วยงาน 

2.1สามารถก าหนดแนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน  
สู่หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง และ
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามล าดับชั้น 
   

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecards) รวมถึงแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลา 
2. ความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) 
3. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลา 
4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ตัวชี้วัดผลงาน   หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทัง้นี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10105  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์   

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงานและแผนการสื่อความ  รวมถึงการจัดท าเอกสารแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1010501 
 วางแผนการด าเนินงานและ
แผนการสื่อความ 
  

1.1 แนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง    จัดท าแผนการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการ
สื่อความ  และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์  

 1010502 
 จัดท าเอกสารแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
สมบูรณ์ 

2.1 รวบรวมและจัดท าเอกสารแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สมบูรณ์ 

การสอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

1010503 
 น าเสนอผู้บริหาร 

3.1 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ การสัมภาษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะการน าเสนอโครงการ    

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1.  ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง    การจัดท าแผนการด าเนินการ

เปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ  รวมถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
2. ความสามารถในการรวบรวมและจัดท าเอกสาร  รายงาน และเอกสารน าเสนอ (Presentation) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. พิจารณาความสามารถในการสื่อความ 
2. ตัวอย่างผลงาน รายงานแผนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.   ผลการสอบข้อเขียน 
2.   ผลการสอบสัมภาษณ์ 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง กระบวนการวางแผน และด าเนินการต่างๆที่จะลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อม
ทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือสนับสนุนให้องค์การและบุคลากร สามารถ
ปรับตัว และตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 

  



112 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10106     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ความสามารถในการก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานและก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1010601 
 ก าหนดแนวทางการติดตามผล
การด าเนินงาน 

1.1ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดผลงานฯ  แนวทางการติดตาม
ผล และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

การสอบข้อเขียน  

 1010602 
 ก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

2.1 ก ากับดูแลการด าเนินการตาม
แผนงานที่ก าหนด ติดตามผล 
แก้ปัญหาและตัดสินใจ และผลักดันให้
บรรลุเป้าหมาย 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

2.2 ประเมินผลส าเร็จและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผล และให้
ความเห็นในการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไข 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 

 1010603 
 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้บริหาร 

3.1 ให้ความรู้และค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้บริหารหน่วยงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์ 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการบริหารโครงการ และ/หรือ แผนงาน  
2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
3. ทักษะการสื่อสาร เป็นคู่คิด  
4. ทักษะการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหารในการบริหารแผนกลยุทธ์ 
5. ทักษะการประเมินผลส าเร็จและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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6. ทักษะการสรุป  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  และให้ความเห็น
ในการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร  แนวทางการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดท า

รายงาน 
2. ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลส าเร็จและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตาม

กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานกลยุทธ์องค์การ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบข้อเขียน 
2 .ผลการสอบสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน 
ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
แนวทางการติดตามผล  หมายถึง เครื่องมือและกระบวนการต่างๆในการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน On-line การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน รวมถึงการ
ประชุมเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน (Performance Review) รายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นปี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10201  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำคัดเลือกบุคคล ตลอดจนศึกษำสภำพแวดล้อมและปัจจัยภำยนอก
ขององค์กำร และสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์องค์กำรเพ่ือดึงดูดผู้สมัครงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

         



117 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1020101 
 ก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคคล 
  
  

1.1ก ำหนดนโยบำย เจตนำรมณ์ และ
แนวปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกของ
องค์กำร เช่น กำรรับคนพิกำร รับคน
ต่ำงชำติ กำรรับคนที่เคยต้องโทษ คน
ที่เคยผ่ำนคดี คนที่เป็นโรค เพศ กับ
โอกำสกำรเติบโตในองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 1020102 
 ศึกษำสภำพแวดล้อมและ
ปัจจัยภำยนอก 

2.1ศึกษำดัชนี และสภำวะกำรจ้ำงงำน
ตลำดแรงงำนในและต่ำงประเทศ 
รูปแบบกำรจ้ำงกลุ่มงำนต่ำงๆ ใน
ตลำดแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

 1020103 
 สร้ำงแรงดึงดูดควำมสนใจใน
งำนสรรหำคัดเลือกของบริษัท  
(Corporate Branding) 

3.1ศึกษำ และวิเครำะห์กลยุทธ์ และ
ข้อมูลกำรแข่งขัน และแย่งตัวของ
คู่แข่ง 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

3.2สร้ำงแบรนด์ในงำนสรรหำคัดเลือก กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. มีควำมเข้ำใจกระบวนกำร กลยุทธ์ แนวทำงและวิธีกำรจ้ำงงำนของคู่แข่ง 
2. เข้ำใจหลักของกำรสร้ำงแบรนด์ในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
3. มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกรรมโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมขององค์กำร 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน หลักสำกลในกำรจ้ำงงำน และหลักจรรยำบรรณในกำรจ้ำงงำน 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจ้ำงงำน 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรจัดท ำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้ำนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
5. ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูล ดัชนี ชี้วัดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับสภำวะตลำดแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำงนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 
2. แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
     1. ผลกำรสอบข้อเขียน 
     2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กำรก ำหนดนโยบำย 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  กำรสร้ำงแบรนด์ที่เก่ียวข้องเฉพำะกับงำน
สรรหำคัดเลือกบุคลำกร ไม่หมำยรวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์ขององค์กำร 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10202    2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผนกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี       4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ และวำงแผนงำนสรรหำพนักงำนรวมถึงสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหำพนักงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1020201 
 จัดล ำดับควำมส ำคัญ และ
วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ 
(Sourcing Strategy)บุคลำกร 
  

1.1 วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ คัดเลือก 
อำทิ ช่วงระยะเวลำสรรหำ ประเภทของ
เครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับใช้ในงำนสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร 

กำรสอบข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2 วำงแผนต้นทุนงำนสรรหำคัดเลือก กำรสอบข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์ 

1.3 สร้ำงกติกำ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสรร
หำคัดเลือก  

กำรสอบข้อเขียน 

1.4 ทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติของผู้
ด ำรงต ำแหน่ง (Job Specification) 

กำรสอบข้อเขียน 

1.5 จัดท ำคู่มือพนักงำน กำรสอบข้อเขียน 

1020202 
 สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ที่
ดีกับแหล่งสรรหำบุคลำกร 
(Networking) 

2.1คัดเลือกเครือข่ำยแหล่งรับสมัครงำน ที่
เหมำะสมขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และให้กำร
สนับสนุนแหล่งสรรหำเป้ำหมำย อำทิ กำรให้
สปอนเซอร์แก่สถำบันกำรศึกษำ 

กำรสอบข้อเขียน 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
  ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำคัดเลือกเครื่องมือและวิธีกำรสรรหำคัดเลือกที่มีประสิทธิภำพ   

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรสรรหำคัดเลือก 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับช่องทำงรับสมัครงำน และควำมเหมำะสมของกำรเลือกใช้แหล่งรับสมัครงำนตำม

กลุ่มงำน หรือกลุ่มเป้ำหมำย 
3. ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ และรู้จักองค์กำรประกอบของคู่มือพนักงำนที่ดี 
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4. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน 
5. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะ และควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนของแหล่งสรรหำเป้ำหมำย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. วำงแผนกลยุทธ์กำรสรรหำ คัดเลือก อำทิ ช่วงระยะเวลำสรรหำ ประเภทของเครื่องมือที่

เหมำะสมส ำหรับใช้ในงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร ครอบคลุม กำรแผนงำนแสดง อัตรำว่ำง และ
ผลกำรด ำเนินกำรตำมตำมแผนแต่ละช่วงเวลำ 

2. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และให้กำรสนับสนุนแหล่งสรรหำเป้ำหมำย อำทิ กำรให้สปอนเซอร์แก่
สถำบันกำรศึกษำ  ครอบคลุม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดึ กับแหล่งสรรหำเป้ำหมำยในทุก
รูปแบบที่เหมำะสมตำมแต่ละลักษณะและควำมต้องกำร และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงรุก 
มิใช่ลักษณะกำรติดต่อเป็นรำยครั้งเมื่อมีต ำแหน่งงำนว่ำง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10203  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ำหนดกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถก ำหนดกระบวนกำรสรรหำคัดเลือก ตลอดจน จัดหำและประเมินเครื่องมือในกำรคัดเลือกได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1020301 
 ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร 

1.1ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคลำกร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 ก ำหนดบทบำทผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 

กำรสอบข้อเขียน 

1020302 
จัดหำและประเมินเครื่องมือใน
กำรคัดเลือกบุคลำกร 

2.1จัดหำ เครื่องมือสรรหำ คัดเลือก 
บุคลำกร 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 สร้ำงเครื่องมือสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร 

กำรสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   
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วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ  และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  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 เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10204 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถสรรหำผู้สมัครงำนและทดสอบและคัดเลือกผู้สมัครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1020401 
 สรรหำผู้สมัครงำน 

1.1จัดท ำประกำศรับสมัครงำนภำยใน
และภำยนอกองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2บริหำรฐำนข้อมูลผู้สมัครงำน 
ระบบโปรแกรมฐำนข้อมูล บริหำร
ฐำนข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรสอบข้อเขียน 

 1020402 
 ทดสอบและคัดเลือกผู้สมัคร 
  
  
  
  

2.1 คัดกรองใบสมัครงำน กำรสอบข้อเขียน 

2.2 จัด ประมวล และวิเครำะห์ผลกำร
ทดสอบ 

กำรสอบข้อเขียน 

2.3 ฝึกทักษะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในงำน
สรรหำคัดเลือก 

กำรสอบข้อเขียน 

2.4 สัมภำษณ์ กำรสอบข้อเขียน 

2.5 ตรวจสอบบุคคลอ้ำงอิง กำรสอบข้อเขียน 

2.6 สรุปผลกำรคัดเลือก กำรสอบข้อเขียน 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรสรรหำบุคลำกร 
2. ทักษะกำรสัมภำษณ์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะธรรมชำติงำนของต ำแหน่งงำน 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรคัดกรองข้อมูลประวัติผู้สมัครงำน 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประมวลผลทดสอบ 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรสอน และฝึกทักษะ 
5. ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักกำรสัมภำษณ์ 
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเรื่องแนวโน้มของกำรพิจำรณำโดยอคติ 
7. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์เพ่ือสรุปผลกำรคัดเลือก 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  กำรจัดท ำประกำศรับสมัครงำนภำยในและภำยนอกองค์กำรครอบคลุมถึงกำรประกำศรับสมัครงำนที่
ไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงของเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ สีผิว วฒันธรรม และควำมคุ้มครองด้ำนสิทธิมนุษย์ชน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10205  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ด ำเนินกำรจ้ำงงำนบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลพนักงำน  จัดกำรปฐมนิเทศผู้ร่วมงำนใหม่ติดตำมผลทดลองงำน และสำมำรถ
บริหำรกำรจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1020501 
 ตกลงจ้ำง และจัดท ำ
ฐำนข้อมูลพนักงำน 
  
  

1.1 เสนอจ้ำง (employment Offer) กำรสอบข้อเขียน 
1.2 ประกำศแต่งตั้งโยกย้ำย กำรสอบข้อเขียน 

1.3 จัดท ำสัญญำจ้ำง และเอกสำรประกอบกำร
ว่ำจ้ำง 

กำรสอบข้อเขียน 

1.4 ตรวจสอบสุขภำพ กำรสอบข้อเขียน 

1.5 กำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม กำรสอบข้อเขียน 

1.6 บริหำรทะเบียนประวัติพนักงำน กำรสอบข้อเขียน 

1020502 
 จัดกำรปฐมนิเทศผู้ร่วมงำน
ใหม่ 

2.1 จัดโปรแกรม และออกแบบเนื้อหำปฐมนิเทศ กำรสอบข้อเขียน 

 1020503 
 ติดตำมผลทดลองงำน 
  

3.1 ติดตำม และสรุปผลทดลองงำน กำรสอบข้อเขียน 

3.2 สร้ำงและก ำหนดพ่ีเลี้ยง กำรสอบข้อเขียน 

3.3 บรรจุพนักงำน กำรสอบข้อเขียน 

 1020504 
 บริหำรกำรจ้ำงผู้รับเหมำ
แรงงำน 
  
  

4.1 ศึกษำ ตรวจสอบประวัติกำรให้บริกำร 
คัดเลือก และบริหำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

4.2 ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงพนักงำนของ
ผู้รับเหมำแรงงำน และบริหำรสัญญำจ้ำง
ผู้รับเหมำแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

4.3 ควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ผู้รับเหมำแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

4.4 ติดตำมข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องในจ้ำง
ผู้รับเหมำแรงงำน 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรก ำหนดอัตรำแรกจ้ำง และแนวทำงกำรเปรียบเทียบค่ำจ้ำงพนักงำนใน

องค์กำร  
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเรื่องกำรจ้ำงงำน 
3. ควำมรู้เกี่ยวกฎหมำยแรงงำนเรื่องระเบียบต้องห้ำมกำรละเมิดข้อมูลสุขภำพบำงลักษณะของโรค 

ของบุคคล 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับหน่วยงำน และกระบวนกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม 
5. ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภท และค ำศัพท์เทคนิคของกฎหมำยและคดีตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้อง

กับอำชญำกรรม รวมถึงอำยุควำมของคดี 
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหัวข้อและกำรจัดล ำดับกำรปฐมนิเทศ 
7. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลทดลองงำน 
8. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำเลิกจ้ำง 
9. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเกี่ยวกับกำรจ้ำงบริกำรรับเหมำแรงงำน 
10. ควำมรู้เกี่ยวอัตรำ และเงื่อนไขบริกำรของบริษัทผู้รับเหมำแรงงำนในตลำด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   
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วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. จัดท ำสัญญำจ้ำง และเอกสำรประกอบกำรว่ำจ้ำง หมำยถึง สัญญำจ้ำงที่เป็นธรรม และไม่ขัดกับ

หลักกฎหมำย 
2. ตรวจสอบสุขภำพของผู้สมัครตำมเงื่อนไขของกฎหมำย  หมำยถึง ตรวจสอบสุขภำพรำยกำร

ตรวจสุขภำพท่ีไม่ละเมิดสิทธิข้อมูลสุขภำพที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล 
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 เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10206  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม ประเมินผล และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำกำรสรรหำและคัดเลือก 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสรรหำคัดเลือกและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรพัฒนำ
งำนสรรหำบุคลำกรได้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1020601 
 จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนสรรหำคัดเลือก
บุคลำกร 

1.1 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรสอบข้อเขียน 
1.2 เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับ
เป้ำหมำยแผนงำนสรรหำคัดเลือก 

กำรสอบข้อเขียน 

 1020602 
 วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กำรพัฒนำงำนสรรหำบุคลำกร 
 

2.1สัมภำษณ์สำเหตุกำรลำออกของ
พนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 จัดท ำรำยงำนสำเหตุกำรลำออก
ของพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของงำนสรรหำบุคคล 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเบื้องต้นทำงสถิติ 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวกำรตั้งค ำถำมสัมภำษณ์พนักงำนที่ลำออก 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10301  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ค่ำตอบแทน  

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถวิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง ควำมต้องกำรขององค์กำร และปัญหำปัจจุบัน ศึกษำ
สภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอกเพ่ือก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ค่ำตอบแทน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1030101 
 วิเครำะห์เป้ำหมำย 
ทิศทำง ควำมต้องกำร
ขององค์กำร และ
ปัญหำปัจจุบัน 

1.1ศึกษำวิเครำะห์เป้ำหมำย กลยุทธ์องค์กำร และ
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปัญหำค่ำตอบแทน 
และควำมต้องกำรของพนักงำนขององค์กำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

1.2เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน 
เงินได้อ่ืน และสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำย 
สัดส่วน ประสิทธิภำพประสิทธิผลของระบบค่ำตอบแทน
ขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 1030102 
 ศึกษำสภำพแวดล้อม 
และปัจจัยภำยนอก 
  

2.1ศึกษำข้อมูลสภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอก 
ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กลุ่มประเทศอำเซียน ที่มีผลต่อกำรบริหำรค่ำตอบแทน
ขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2ศึกษำทิศทำง และแนวโน้มค่ำตอบแทนใน
ตลำดแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.3รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนของคู่แข่ง และตลำดโดยรวม 

กำรสอบข้อเขียน 

 1030103 
 ก ำหนดนโยบำยและ
กลยุทธ์ค่ำตอบแทน 
  

3.1ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน โครงสร้ำงค่ำตอบแทน 
องค์ประกอบและสัดส่วน ระดับกำรแข่งขันในกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงขององค์กำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

3.2จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรค่ำตอบแทนของ
องค์กำร และน ำเสนอผู้บริหำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

3.3น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อเห็นชอบ กำรสอบข้อเขียน 

 1030104 
 จัดท ำโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนรวม 
(Total 
Remuneration Mix) 
ประเภท สัดส่วน 

4.1จัดท ำโครงสร้ำง ประเภท รูปแบบ และสัดส่วน
ค่ำตอบแทนที่สอดคล้องนโยบำย 

กำรสอบข้อเขียน 

4.2ก ำหนดกรอบงบประมำณด้ำนค่ำตอบแทนของ
องค์กำร 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรเลือก วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลค่ำตอบแทน 
2. ทักษะกำรอ่ำนผลกำรส ำรวจค่ำตอบแทน 
3. ทักษะกำรก ำหนดกลยุทธ์และทิศทำงกำรด ำเนินงำนค่ำตอบแทน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอก ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ สภำพเศรษฐกิจ 

นโยบำยของภำครัฐ และอ่ืนๆ 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในทิศทำง และแนวโน้มค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำนในประเทศ ภูมิภำค และ

ของโลก 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส ำรวจค่ำตอบแทน และแนวทำงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดหลักกำรบริหำรค่ำตอบแทน และก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน 
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของค่ำตอบแทน วัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อจ ำกัดของแต่ละ

ประเภท 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด   

วิธีการประเมิน 

1.  ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 
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2.  ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ศึกษำข้อมูลสภำพแวดล้อม และปัจจัยภำยนอก ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนของกลุ่มประเทศอำเซียน ที่มีผลต่อกำรบริหำรค่ำตอบแทนขององค์กำร ครอบคลุม 
ข้อมูลสภำพแวดล้อมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนอ่ืนๆ 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 เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10302 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท ำโครงสร้ำงระดับงำน 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถวิเครำะห์งำน จัดท ำใบก ำหนดหน้ำที่งำน ประเมินค่ำงำน จัดระดับงำน และบริหำรระดับงำน
ได ้

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1030201 
วิเครำะห์งำนและจัดท ำใบ
ก ำหนดหน้ำที่งำน  

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ
และวิธีกำรต่ำงๆ และวิเครำะห์งำน 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 จัดท ำ หรือทบทวนใบก ำหนด
หน้ำที่งำน 

กำรสอบข้อเขียน 

1030202 ประเมินค่ำงำน จัด
ระดับงำน และบริหำรระดับ
งำน 

2.1ประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน กำรสอบข้อเขียน 

2.2ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในกำรบริหำรระดับงำน กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง/ระดับงำน  และกำรทบทวน
ผลกำรจัดระดับงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.3บริหำรระดับงำนตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

กำรสอบข้อเขียน 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะกำรประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดท ำใบก ำหนดหน้ำที่งำน 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ เครื่องมือ และวิธีกำรประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน  
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดระดับงำน   

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  ประเมินค่ำงำน และจัดระดับงำน ครอบคลุม กำรประเมินค่ำงำนโดยอำศัยเครื่องมือ และหลักกำร
ประเมินค่ำงำนที่ชัดเจนสำมำรถอธิบำยได้ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10303  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือน และระบบบริหำรเงินเดือน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถส ำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจฯและจัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือน และ
อัตรำแรกจ้ำงพนักงำนใหม่ รวมถึงสำมำรถจัดท ำระบบบริหำรเงินเดือน และกำรขึ้นเงินเดือนกรณีต่ำงๆ และ
น ำเสนอผู้บริหำรได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1030301 
 ส ำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และ
กำรวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจ
ค่ำจ้ำง 

1.1ส ำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร กำรสอบข้อเขียน 
1.2กำรวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจฯ และ
กำรน ำผลฯมำใช้ในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 1030302 
 จัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือน และ
อัตรำแรกจ้ำงพนักงำนใหม่ 

2.1จัดท ำหรือทบทวนโครงสร้ำง
เงินเดือน  

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 จัดท ำอัตรำแรกจ้ำงพนักงำน กำรสอบข้อเขียน 

1030303 
 จัดท ำระบบบริหำรเงินเดือน 
และกำรขึ้นเงินเดือนกรณีต่ำงๆ 
และน ำเสนอผู้บริหำร 

3.1จัดท ำระบบบริหำรเงินเดือน กำร
ขึ้นเงินเดือน  

กำรสอบข้อเขียน 

3.2 จัดท ำแนวทำงกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนส ำหรับกลุ่มพนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง 

กำรสอบข้อเขียน 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรเลือกใช้รำยงำนผลกำรส ำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำร 
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ  
3. ทักษะกำรน ำผลกำรส ำรวจค่ำจ้ำง สวัสดิกำรมำใช้บริหำรค่ำตอบแทน  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดหลักกำรและวิธีกำรส ำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร และแนวทำงกำรอ่ำน

ผลกำรส ำรวจฯ 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือนและอัตรำแรกจ้ำง 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรบริหำรเงินเดือน ส ำหรับพนักงำนที่มีควำมแตกต่ำงในผลงำน 

สมรรถนะ หรือศักยภำพ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุ
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  ส ำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร หมำยถึง กำรใช้ข้อมูลผลส ำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับกำร
แข่งขัน และแย่งตัวบุคลำกร ของกลุ่มองค์กำรที่เข้ำร่วมกำรส ำรวจฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจขององค์กำร 
และจำกสถำบันหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้หลักกำรส ำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่มีหลักกำร และมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 



148 
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10304 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท ำระบบเงินได้อ่ืนและสวัสดิกำร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดท ำหรือทบทวนระบบเงินได้อ่ืน และสวัสดิกำร รวมถึงคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน เงินได้อ่ืน 
และสวัสดิกำรได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1030401 
จัดท ำหรือทบทวนระบบเงินได้
อ่ืน และสวัสดิกำร (Non-base 
remuneration) 
  
  

1.1จัดท ำหรือทบทวนระบบค่ำตอบแทนจูงใจ และ
กำรให้รำงวัลพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2จัดท ำหรือทบทวนเงินได้อ่ืน และค่ำตอบแทน
ควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

1.3จัดท ำหรือทบทวนประเภท เงื่อนไข และอัตรำ
สวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

กำรสอบข้อเขียน 

1030402 
จัดท ำคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน 
เงินได้อ่ืนและสวัสดิกำร 

2.1จัดท ำหรือทบทวนคู่มือกำรบริหำรเงินเดือน เงิน
ได้อ่ืน และสวัสดิกำรให้ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทำง
ส ำหรับผู้บริหำรในกำรบริหำรค่ำตอบแทนใน
องค์กำรหรือหน่วยงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 ก ำหนดแนวทำงและขอบเขตกำรสื่อสำรข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรเงินเดือน เงินได้อ่ืน และสวัสดิกำร 
กับกลุ่มพนักงำนระดับต่ำงๆ ที่เหมำะสม 

กำรสอบข้อเขียน 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรจัดท ำระบบค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 
2. ทักษะกำรก ำหนดประเภทค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 
3. ทักษะกำรก ำหนดเงื่อนไขค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 
4. ทักษะกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้ำนค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำระบบค่ำตอบแทนจูงใจ กำรก ำหนดประเภท เงื่อนไข อัตรำ รวมถึง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดท ำระบบค่ำตอบแทนจูงใจ กำรก ำหนดประเภท เงื่อนไข 

อัตรำ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรก ำหนดรูปแบบ เงื่อนไข อัตรำเงินได้อ่ืนและค่ำตอบแทนควำม

ยำกล ำบำก รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรก ำหนดสวัสดิกำร ประเภท วัตถุประสงค์ เงื่อนไข อัตรำ และ

แนวปฏิบัติต่ำงๆที่มีประสิทธิภำพ 
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5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรค่ำตอบแทน นโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
และแนวทำงกำรจัดท ำหรือทบทวนคู่มือบริหำรเงินเดือน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำงคู่มือบริหำรเงินเดือน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ไดแ้ก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10305  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนค่ำตอบแทน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถบริหำรค่ำตอบแทนตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ก ำหนด รวมถึงปรับปรุง
พัฒนำนโยบำยและระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1030501 
 บริหำรค่ำตอบแทนตำม
นโยบำย กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบัติที่ก ำหนด 
  
  

1.1จัดท ำแผนงำน และงบประมำณเงินเดือน
ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรต่ำงๆประจ ำเดือน กำรข้ึน
เงินเดือน กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำเงินได้อ่ืน และ
สวัสดิกำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2วำงแผนกำรเงินในกำรบริหำรค่ำตอบแทน
ระยะยำวขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับเงินเกษียณอำยุ 
เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงกรณีเลิกจ้ำง
พนักงำน ฯลฯ 

กำรสอบข้อเขียน 

1.3วำงแผนกำรบริหำรสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆที่
เหมำะสม เช่น บริหำรเอง บริหำรผ่ำนบริษัท
ประกันชีวิต แนวทำงกำรเลือก และบริหำรกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

กำรสอบข้อเขียน 

1.4ด ำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำเดือน/งวด กำรสอบข้อเขียน  

1.5กำรเบิกจ่ำยเงินได้อ่ืนและสวัสดิกำร กำรสอบข้อเขียน  

1.6บริหำรเงินได้ อัตรำแลกเปลี่ยน และภำษีเงิน
ได้พนักงำนต่ำงชำติและพนักงำนคนไทยที่ส่งไป
ปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ 

กำรสอบข้อเขียน  

1.7 จัดกิจกรรมกำรให้รำงวัลพนักงำน กำรสอบข้อเขียน  

 1030502 
 เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล 
วิเครำะห์ และจัดท ำสรุป
รำยงำน   
  

2.1 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์สถิติ และจัดท ำ
รำยงำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน น ำส่งผู้บริหำร 

กำรสอบข้อเขียน  

2.2 วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และแนวโน้มต้นทุน
ค่ำตอบแทนขององค์กำร เช่น ค่ำล่วงเวลำ 
แนวโน้มอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนขององค์กำร และ
ตลำดแรงงำน 

กำรสอบข้อเขียน  

2.3 รวบรวมและวิเครำะห์ควำมคิดเห็น ประเด็น
ปัญหำ อัตรำกำรลำออก และข้อเรียกร้องของ
พนักงำนที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทน 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรเลือกข้อมูล 
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเภทค่ำตอบแทน เงื่อนไข อัตรำ และแนวทำงกำรค ำนวณจ่ำย

ค่ำตอบแทนประเภทต่ำงๆ 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย กระบวนกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้ 

ประกันสังคม ฯลฯ กำรหักค่ำจ้ำง และกฎหมำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆ 

สถำนพยำบำลและกำรรักษำพยำบำล ประกันสังคม เงินทดแทน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงิน
ชดเชย  

4. ควำมรู้ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับค่ำจ้ำงในต่ำงประเทศและในประเทศ  
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อมูล หลักสถิติเบื้องต้น และกำรจัดท ำรำยงำน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำงรำยงำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10306  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสำรระบบค่ำตอบแทน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถสื่อสำรแนวคิดหลักกำร นโยบำย และระบบค่ำตอบแทน รวมถึงให้ควำมรู้และค ำแนะน ำ
ปรึกษำแก่ผู้บริหำรได ้

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

           



158 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1030601 
 ให้ควำมรู้และค ำปรึกษำในกำร
บริหำรค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำร 

1.1 รวบรวมข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำร
บริหำรค่ำตอบแทนสนับสนุนกำรตัดสินใจใน
กำรบริหำรค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำปรึกษำแก่
ผู้บริหำรหน่วยงำนในกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
และกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

 1030602 
สื่อสำรแนวคิดหลักกำร 
นโยบำย และระบบ
ค่ำตอบแทนให้ควำมรู้และ
ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้บริหำร  

2.1 วำงแผนกำรสื่อสำรระบบบริหำร
ค่ำตอบแทน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 ด ำเนินกำรสื่อสำรหลักกำรและนโยบำย
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนขององค์กำร แก่
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มตำมแผน 

กำรสอบข้อเขียน 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
ควำมรู้ในหลักกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรเปิดเผย และกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับที่
เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทน 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำง แผนกำรสื่อสำรระบบบริหำรค่ำตอบแทน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
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ใช้วิธีกำรในกำรกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุก
สมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทัง้นี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10401  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำนภำยนอก รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กำรและ
ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน แนวปฏิบัติ และแนวทำงกำรบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1040101 
 ศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์
แรงงำนภำยนอก ข้อมูลกำร
ด ำเนินธุรกิจขององค์กำร 

1.1ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก 
สถำนกำรณ์แรงงำน และทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนพนักงำนสัมพันธ์ 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 ศึกษำข้อมูลทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจ นโยบำยและทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพนักงำนสัมพันธ์
ในองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 1040102 
 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ 
แผนงำน แนวปฏิบัติ และ
แนวทำงกำรบริหำรกลไกกำร
พนักงำนสัมพันธ์ 

2.1ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และ
แผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน  และกำร
สัมภำษณ์ 

2.2สื่อสำร ประเมิน และปรับเปลี่ยน
แผนงำนด้ำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

กำรสอบข้อเขียน 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้ำนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทิศทำงกำรพนักงำนสัมพันธ์ 
2. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์องค์กำร กำรก ำหนดนโยบำย 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก สถำนกำรณ์แรงงำน และทิศทำงกำรด ำเนินงำนพนักงำนสัมพันธ์  

หมำยถึง กำรศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์แรงงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขององค์กำร 
2. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนกำรพนักงำนสัมพันธ์ ควรมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของ

องค์กำร ครอบคลุมถึงนโยบำย และแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำน
สัมพันธ์ 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10402  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้ำง เสริม และรักษำควำมสัมพันธ์ที่ด ี

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถวำงแผนและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริม รักษำควำมสัมพันธ์  บริหำรและจัดกำรควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนและองค์กำรและให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
พนักงำนสัมพันธ์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1040201 
 วำงแผนและด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงเสริม รักษำ
ควำมสัมพันธ์ 

1.1 ก ำหนดเป้ำหมำย และวำงแผน
กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

1.2 ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน และน ำเสนอผู้บริหำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 1040202 
 บริหำรและจัดกำรควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนและ
องค์กำร 

2.1 ศึกษำข้อมูลควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
และวิเครำะห์สำเหตุ 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 วำงแผน และด ำเนินกำรแก้ไข 
รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ควำมขัดแย้ง 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 1040203 
 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่
ผู้บริหำรและพนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำน
สัมพันธ์ 

3.1 รับฟัง ศึกษำ  และวิเครำะห์ข้อมูล
ของพนักงำน และผู้บริหำร เพ่ือให้
ค ำแนะน ำ 

กำรสอบข้อเขียน 

3.2 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่พนักงำน
และผู้บริหำร ในกำรด ำเนินงำน
พนักงำนสัมพันธ์ 

กำรสอบข้อเขียนและกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร เช่น กำรฟัง กำรถำม เป็นต้น เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
2. ทักษะด้ำนกำรรวมรวบ และวิเครำะห์ข้อมูล 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรวำงแผนงำนพนักงำนสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรโครงกำร และกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
3. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำงแผนด ำเนินงำนสร้ำง เสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนและองค์กำร 
2. ตัวอย่ำงแนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บริหำรที่เก่ียวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  กำรบริหำรควำมขัดแย้ง หมำยถึง กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
พนักงำน และระหว่ำงพนักงำนกับองค์กำร เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงอันดีระหว่ำงกันได้ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10403  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหำรระเบียบข้อบังคับ และมำตรกำรทำงวินัย 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถติดตำม และศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์ และกฎหมำยแรงงำน  จัดท ำร่ำงและน ำเสนอข้อบังคับ
กำรพนักงำน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบำย และกฎหมำย  เพ่ือให้ค ำแนะน ำแก่
ผู้บังคับบัญชำในกำรพนักงำนสัมพันธ์ กำรดูแล และกวดขันวินัยพนักงำน 

7. ส าหรบัระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1040301 
 ติดตำม และศึกษำข้อมูล
สถำนกำรณ์ และกฎหมำย
แรงงำน 
 

1.1ติดตำม และศึกษำข้อมูลสถำนกำรณ์ และกฎหมำย
แรงงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

1.2 วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำน และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร 

กำรสอบ
ข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์ 

 1040302 
 ร่ำงและน ำเสนอข้อบังคับกำร
พนักงำน และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และกฎหมำย 

2.1 ร่ำง ทบทวน และน ำเสนอระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรท ำงำน 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

2.2 สื่อสำรให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ และด ำเนินกำรใช้
บังคับตำมก ำหนดเวลำ 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

 1040303 
 ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บังคับบัญชำ
ในกำรพนักงำนสัมพันธ์ กำร
ดูแล และกวดขันวินัยพนักงำน 
 

3.1 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ และ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ 

กำรสอบ
ข้อเขียน  

3.2  ให้ค ำแนะน ำในกำรพนักงำนสัมพันธ์ และกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้บังคับบัญชำ 

กำรสอบ
ข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้ด้ำนกำรจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน และกำรบริหำรระเบียบข้อบังคับให้

สอดคล้องกับกฎหมำยและนโยบำยขององค์กำรอยู่เสมอ 
4. ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำน เจตนำรมย์ และแนวปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับฯ กำรสืบสวน

สอบสวน และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำงกำรร่ำงระเบียบข้อบังคับกำรพนักงำน 
2. ใบรับรองกำรฝึกอบรมกฎหมำยแรงงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.   ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  กฎหมำยแรงงำน หมำยถึง กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ เป็นต้น  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10404  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหำรกลไก และกระบวนกำรพนักงำนสัมพันธ์ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดท ำแผนบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ และด ำเนินกำรรวมทั้งติดตำมผลกำรบริหำร
กลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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) 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1040401 จัดท ำแผนบริหำร
กลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ 

1.1 จัดท ำแผนบริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำร
สัมภำษณ์ 

1.2 สื่อสำรกับผู้บริหำร และกลไกกำรพนักงำน
สัมพันธ์อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงกัน 

กำรสอบข้อเขียน 

1040402 
 ด ำเนินกำร และติดตำมผลกำร
บริหำรกลไกกำรพนักงำน
สัมพันธ์ 
  

2.1 ด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรกลไกกำร
พนักงำนสัมพันธ์ 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 ประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนงำน เพื่อให้กำร
บริหำรกลไกกำรพนักงำนสัมพันธ์ เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนด 

กำรสอบข้อเขียน 

2.3 เป็นตัวแทนองค์กำรในกำรเจรจำต่อรองกับ
กลไกพนักงำนสัมพันธ์ เพ่ือให้เป็นไปตำมเกี่ยวกับ
กำรท ำงำน และสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำร
สัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำงแผนงำนที่เก่ียวข้องกับกลไกพนักงำนสัมพันธ์ 
2. ตัวอย่ำงแนวทำงกำรบริหำรกลไกพนักงำนสัมพันธ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1.  ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำร
ประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

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 เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและพนักงำน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดท ำแผนกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและพนักงำนและด ำเนินกำร และติดตำมผลกำรสื่อสำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1040501 
 จัดท ำแผนกำรสื่อสำรระหว่ำง
องค์กำรและพนักงำน 

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดช่องทำงกำร
สื่อสำรระหว่ำงองค์กำรกับพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 จัดท ำแผนกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร กำรสอบข้อเขียน 

 1040502 
ด ำเนินกำร และติดตำมผลกำร
สื่อสำร 

2.1 ด ำเนินกำรสื่อสำรตำมแผนงำน และ
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำรสัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  
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วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. กำรสื่อสำรในองค์กำร มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันในข้อมูล ข่ำวสำรจ ำเป็นส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนของทุกคนในองค์กำร  

2. กำรสื่อสำรจะต้องมีกำรก ำหนดแผนงำน วิเครำะห์ข้อมูล ช่องทำงกำรสื่อสำร ท ำกำรสื่อสำรและ
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนสื่อสำร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10406  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้ำงเสริมวัฒนธรรม และควำมรู้สึกผูกพันต่อองค์กำร 
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3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถวำงแผนและ ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร รวมทั้งติดตำม และ
ประเมินผลกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1040601 
วำงแผนและ ด ำเนินกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กำร 

1.1 ศึกษำวิเครำะห์ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของ
องค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 วำงแผน ด ำเนินกำรสร้ำง เสริมค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมองค์กำรที่พึงประสงค์ 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำรสัมภำษณ์ 

1040602 
 ติดตำม และประเมินผลกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ
ค่ำนิยมองค์กำร 

2.1 ติดตำม และประเมินผลกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 รำยงำนผล และให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บริหำรใน
กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรม และค่ำนิยมองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ จัดท ำรำยงำน  
3. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและโน้มน้ำว 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรเรื่องค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กำร  

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 

ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ค่ำนิยม และวัฒนธรรมขององค์กำร หมำยถึง  ค่ำนิยม และหลักปฏิบัติงำนในองค์กำร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10501   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรเรียนรู้และพัฒนำ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถศึกษำสภำพองค์กำรในปัจจุบัน ทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก  และ
วิเครำะห์หำควำมจ ำเป็น ในกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Need Analysis) ในระดับองค์กำร ระดับฝ่ำยงำน และ
ระดบับุคคล ก ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1050101 
 ศึกษำสภำพองค์กำรใน
ปัจจุบัน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก 
  

1.1  ศึกษำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยขององค์กำร  กำรสัมภำษณ์ 

1.2 ศึกษำและวิเครำะห์สภำพองค์กำรในปัจจุบัน 
(Strength and Weakness) 

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

1.3  ศึกษำและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
(Opportunity and Threats) 

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 1050102 
 วิเครำะห์หำควำมจ ำเป็น ใน
กำรเรียนรู้และพัฒนำ (Need 
Analysis) ในระดับองค์กำร 
ระดับฝ่ำยงำน และระดับบุคคล 
  

2.1  วิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยของ
องค์กำร ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
(Organizational Analysis Level)  

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

2.2 วิเครำะห์ภำรกิจในระดับฝ่ำยงำน (Operational 
Level) โดยพิจำรณำจำกภำรกิจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ 

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

2.3  วิเครำะห์ผลกำรประเมินในระดับบุคคล 
(Individual Level) โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

 1050103 
 ก ำหนดนโยบำยและแผนกล
ยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 

3.1 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ 
เพ่ือสรุปประเด็นควำมรู้ ทักษะส ำคัญที่ต้องกำร  

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

3.2  ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของบุคลำกร ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยำว และจัดท ำเป็นนโยบำยกำรพัฒนำ
พนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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 กำรท ำ SWOT analysis , กำรวิเครำะห์ตำม

หลัก 7S Five forces 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำ Functional Analysis  
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำ Job Analysis 
5. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นด้ำนกำรเรียนรู้ขององค์กำร (ถ้ำมี) 
2. นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (ถ้ำมี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรทดสอบควำมรู้ และ/หรือ 
2. ผลกำรสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กำรศึกษำ วิเครำะห์องค์กำรภำยใน หมำยรวมถึง กำรศึกษำธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและทิศทำง 

ขององค์กำร จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กำร โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน ผู้น ำผู้น ำ 
วัฒนธรรมองค์กำร รวมถึง ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังขององค์กำร 

2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร อันหมำยถึง กำรศึกษำถึงปัจจัยภำยนอกองค์กำร ในด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม คู่แข่ง หรือปัจจัยด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

3. วิเครำะห์หำประเด็นกำรเรียนรู้และพัฒนำขององค์กำรทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์กำร ระดับ
หน่วยงำน และระดับบุคคล หมำยถึง ประเด็นด้ำนกำรเรียนรู้ที่บุคลำกรพึงมี เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนของตนเอง หน่วยงำน และสำมำรถขับเคลื่อนองค์กำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น  

4. ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ โดยกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทั้ง 3 ระดับ  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10502  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบและพัฒนำระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถก ำหนดวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรเรียนรู้ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรในแต่ละระดับ จำก
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ขององค์กำร และออกแบบ ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้  พัฒนำเนื้อหำ 
รวมถึงแนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1050201 
ก ำหนดวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำร 

1.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรทั้ง
ในระดับองค์กำร  

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรทั้ง
ในระดับหน่วยงำน  

กำรสอบข้อเขียน 

1.3 ก ำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 
เป้ำหมำย ด้ำนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรใน
ระดับบุคคล 

กำรสอบข้อเขียน 

 1050202 
 ออกแบบ วำงแผนและก ำหนด
กิจกรรมกำรเรียนรู้  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

2.1  ออกแบบและวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ (Learning Plan)  

กำรสอบข้อเขียนและ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

2.2  ก ำหนดรำยละเอียดรูปแบบและ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในแผนกำรเรียนรู้ 
ที่ตอบวัตถุประสงค์ 

กำรสอบข้อเขียน 

 1050203 
 ออกแบบและพัฒนำเนื้อหำ 
แนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
  
  

3.1  ศึกษำรูปแบบ/กิจกรรมเพ่ือกำร
ถ่ำยโอนกำรเรียนรู้ และสนับสนุนให้
เกิดกำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน 

3.2   ก ำหนดรูปแบบ/กิจกรรมเพ่ือ
กำรถ่ำยโอนกำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

3.3  ออกแบบและพัฒนำเนื้อหำเพื่อ
กำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

3.4   ก ำหนดกรอบงบประมำณท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละ
กิจกรรม 

กำรสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้เกีย่วกับกระบวนกำรออกแบบ Blended Learning  
7. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรออกแบบกำรสอน (Instructional System Design) 
8. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือกำรถ่ำยโอนกำรเรียนรู้ 
9. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกร (Learning Style) 
10. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเนื้อหำ (Content design & Development) 
11. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แผนกำรเรียนรู้ (Learning Plan) ส ำหรับพนักงำนในแต่ละระดับ (ถ้ำมี) 
2. ตัวอย่ำงกิจกรรมและรำยละเอียดกิจกรรม/หลักสูตรที่จะด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.   ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
  2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 



187 
 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ หมำยรวมถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่ถูกออกแบบและก ำหนดขึ้นมำเพ่ือพัฒนำ ควำมรู้ 
ทักษะ และ/หรือ สร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงำนในแต่ละระดับ  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10503         2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรกำรเรียนรู้และพัฒนำตำมแผน กำร
เรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี          4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถสื่อสำรนโยบำยและแนวทำง/รูปแบบกำรเรียนรู้  และด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมตำม
แผนกำรเรียนรู้ที่และรวมถึงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพนักงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้ออกแบบและก ำหนดไว้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1050301 
สื่อสำรนโยบำยและแนวทำง
หรือรูปแบบกำรเรียนรู้ 

1.1  สื่อสำรนโยบำยกำรเรียนรู้ให้กับพนักงำน
ได้รับทรำบ 

กำรสัมภำษณ์ 

1.2 สื่อสำรแผนกำรเรียนรู้ให้กับพนักงำนได้รับ
ทรำบ 

กำรสัมภำษณ์ 

 1050302 
 ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
ตำมแผนที่ได้ออกแบบไว้ 
  

2.1 ด ำเนินกำรสรรหำและติดต่อวิทยำกร/ผู้สอน 
ที่ถ่ำยทอดเนื้อหำได้ครบถ้วน ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนด 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2  ด ำเนินกำรจัดหำสถำนที่ เพื่อกำรฝึกอบรม กำรสอบข้อเขียน 

2.3  ด ำเนินกำรจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์กำร
สอนเพ่ือกำรฝึกอบรม 

กำรสอบข้อเขียน 

 1050303 
 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
พนักงำน 

3.1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำพนักงำน  กำรสอบข้อเขียน 

3.2 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ และตัดสินใจ
แก้ปัญหำ กรณีท่ีเกิดปัญหำระหว่ำงกำรจัด
กิจกรรมได้ทันเวลำ 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรถ่ำยทอดและกำรสื่อสำร 
2. ทักษะกำรบริหำรจัดกำร 
3. ทักษะกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ 
4. ทักษะกำรติดต่อประสำนงำน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ 
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)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 

ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  

ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
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1. กำรบริหำรกำรฝึกอบรม หมำยถึง กำรด ำเนินงำนสรรหำและติดต่อวิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ 
เอกสำร หรือเครื่องมือต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม และรวมถึงกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนในกำรฝึกอบรม 

2. กำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำพนักงำน หมำยถึงกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ถูกก ำหนดไว้
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ส่งเสริมพฤติกรรมพนักงำน และก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน
ในองค์กำร   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

          ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10504  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ประเมินและติดตำมผลกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถออกแบบวิธีกำร/แนวทำงในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้พนักงำน ก ำหนดเกณฑ์ หรือ
รำยละเอียดส ำหรับกำรประเมินกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ผลกำรประเมินของพนักงำน และติดตำมผลกำรเรียนรู้
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรเรียนรู้ของพนักงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1050401 
 ประเมินผลกำรเรียนรู้
พนักงำน 
  

1.1 จัดหำหรือออกแบบแนวทำงเพ่ือประเมินกำร
เรียนรู้และพัฒนำ ที่สำมำรถประเมินผลกำรเรียนรู้ได้
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

1.2   ก ำหนดเกณฑ์/ปัจจัยในกำรประเมิน กำรสอบข้อเขียน 

1.3   ด ำเนินกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรสอบข้อเขียน 

1050402 
 วิเครำะห์ผลกำรพัฒนำ
พนักงำน 
  

2.1  รวบรวมผลกำรประเมิน กำรสอบข้อเขียน  

2.2   สรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของพนักงำน
รำยบุคคล รำยฝ่ำย/ทีม 

กำรสอบข้อเขียน 

2.3   วำงแผนแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 1050403 
 ติดตำมผลกำรเรียนรู้
และพัฒนำ 
  
  

3.1   วำงแผนและก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมผล
กำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน 

3.2   ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรเรียนรู้และเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรสอบข้อเขียน 

3.3   วิเครำะห์และสรุปผลกำรติดตำมกำรเรียนรู้ กำรสอบข้อเขียน 

3.4  น ำผลกำรวิเครำะห์มำจัดท ำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 



194 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำบุคลำกร 
3. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบสมรรถนะขององค์กำร 
4. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพขององค์กำร 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 
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 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10505     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้ กับระบบงำนอื่น 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถเชื่อมโยงโดยน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของพนักงำนไปสู่ระบบกำรพัฒนำอำชีพ ระบบ
ค่ำตอบแทน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1050501 
 กำรน ำผลกำรประเมินกำร
เรียนรู้ของพนักงำนไปสู่ระบบ
กำรพัฒนำอำชีพ  

1.1 ออกแบบแนวทำงในกำรน ำผล
กำรประเมินจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
งำนด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ 

กำรสัมภำษณ์  

1.2 ก ำหนดและจัดท ำรำยละเอียด 
เกณฑ์ วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรเชื่อมโยง
ผลกำรเรียนรู้ไปสู่ระบบกำรพัฒนำ
อำชีพ  

กำรสัมภำษณ์ 

1050502  กำรน ำผลกำร
ประเมินกำรเรียนรู้ของ
พนักงำนไปสู่ระบบค่ำตอบแทน 

2.1 ออกแบบแนวทำงในกำรน ำผล
กำรประเมินจำกกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
งำนบริหำรค่ำตอบแทน 

กำรสัมภำษณ์ 

 

2.2 ก ำหนดและจัดท ำรำยละเอียด 
เกณฑ์ วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรเชื่อมโยง
ผลกำรเรียนรู้ไปสู่ระบบค่ำตอบแทน 

กำรสัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ไม่มี 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
กำรเชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้ของพนักงำน ไปสู่ระบบกำรพัฒนำอำชีพ และ ระบบค่ำตอบแทน โดยมี
กำรก ำหนดเกณฑ์ และรำยละเอียดในกำรน ำผลกำรเรียนรู้ของพนักงำนไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยร่วมในกำรพิจำรณำเพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทน  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10506  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้ำงบรรยำกำศและส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กำร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ที่สนับสนุน และเอ้ือให้เกิดพนักงำนเกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำโดยกำรสร้ำงและจัดหำช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำต่ำงๆ  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1050601 
สร้ำงสภำพแวดล้อม ที่ส่งเสริม
ให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ 

1.1 วำงแผน แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
บรรยำกำศ/สภำพแวดล้อมในองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยำกำศ/สภำพแวดล้อมในองค์กำรที่
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 1050602 
 สร้ำงและจัดหำช่องทำงให้
พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  
  

2.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำงกำร
สื่อสำรต่ำงๆ ภำยในองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2 ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำที่
เหมำะสมกับกำรเรียนรู้และกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์  

2.3  สร้ำงกำรมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส ำคัญ 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์  

2.4 จัดหำเครื่องมือให้กับพนักงำน ได้สำมำรถ
เข้ำถึงกำรเรียนรู้ 

กำรสอบข้อเขียน 

 1050603 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
และพัฒนำในองค์กำร 
  

3.1  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ให้กับระดับบุคคล ทีมงำน และองค์กำร  

กำรสอบข้อเขียน 

3.2   สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับพนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ 

กำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

3.3  สื่อสำรกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรให้กับ
พนักงำนในองค์กำรได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 

กำรสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน  
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์  
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
5. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management)  
6. ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี)  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2. ผลกำรสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทกุสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ในองค์กำร เป็นกำรออกแบบและจัดท ำ จัดหำกิจกรรม เครื่องมือ 

อุปกรณ์ ที่สนับสนุน และเอ้ือให้พนักงำนในองค์กำรสำมำรถเรียนรู้ และแบ่งปันกำรเรียนรู้ในองค์กำร
ร่วมกัน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10601     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก ำหนดนโยบำย และกลยุทธ์อัตรำก ำลัง 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถวิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง และควำมต้องกำรขององค์กำร ศึกษำสภำพอัตรำก ำลังของ
องค์กำรในปัจจุบัน  ศึกษำแนวโน้มธุรกิจ สภำพแวดล้อม อุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน ก ำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์อัตรำก ำลังได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1060101 
 วิเครำะห์เป้ำหมำย ทิศทำง 
และควำมต้องกำรขององค์กำร 
ศึกษำสภำพอัตรำก ำลังของ
องค์กำรในปัจจุบัน 
  
  

1.1 วิเครำะห์แนวโน้ม และพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลัง เปรียบเทียบเป้ำหมำย 
และทิศทำงธุรกิจระยะต้น ระยะกลำง และ
ระยะยำว 

กำรสอบข้อเขียนและ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2 หำรือเก่ียวกับควำมเห็นด้ำนอัตรำก ำลัง
กับผู้บริหำรหน่วยงำน 

กำรสัมภำษณ์ 

1.3 ศึกษำผลิตภำพ (Productivity) กับ
จ ำนวนอัตรำก ำลัง 

กำรสอบข้อเขียน 

1.4 เก็บรวบรวมและจัดท ำแผนภำพข้อมูล
บุคลำกรในปัจจุบันขององค์กำร อำทิ เพศ 
อำยุ ประสบกำรณ์ ผลงำน ประวัติกำร
พัฒนำ และอ่ืนๆ 

กำรสอบข้อเขียน 

1.5 พิจำรณำระดับสมรรถนะของบุคลำกรใน
องค์กำรในปัจจุบัน 

กำรสอบข้อเขียน 

1.6 ศึกษำ และสังเครำะห์ผลกำรบริหำรงำน
บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ รวมถึงสถิติข้อมูลด้ำน
บุคลำกร อย่ำงเชื่อมโยง อำทิ อัตรำกำร
ลำออก แผนเส้นทำงเติบโตสำยอำชีพ 
จ ำนวน Talent ในองค์กำร อัตรำกำรท ำงำน
ล่วงเวลำ และอ่ืนๆ 

กำรสอบข้อเขียน    

1.7 วิเครำะห์ปัญหำด้ำนอัตรำก ำลังของ
องค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1060102 
ศึกษำแนวโน้มธุรกิจ 
สภำพแวดล้อม อุปสงค์และ
อุปทำนของตลำดแรงงำน 
  
  

2.1 รวบรวม ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลดัชนี
ด้ำนแรงงำน ทั้งในปัจจุบัน และอนำคต 

กำรสอบข้อเขียน 

2 .2 ศึกษำข้อมูลอัตรำก ำลังคู่แข่ง 
กำรสอบข้อเขียน 

2.3 วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปิดเสรีกำรค้ำ 
และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

กำรสอบข้อเขียน 
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  2.4 ศึกษำข้อมูล กฎหมำยกำรค้ำแรงงำนใน
และต่ำงประเทศ 

กำรสอบข้อเขียน 

 1060103 
 ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
อัตรำก ำลัง 
  

3.1วิเครำะห์ต้นทุนด้ำนแรงงำน 
กำรสอบข้อเขียน 

3.2ก ำหนดรูปแบบกำรจ้ำงงำนพนักงำน และ
สัดส่วนที่เหมำะสมของกลุ่มงำน และระดับ
พนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน 

3.3ก ำหนดนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนว
ปฏิบัติด้ำนอัตรำก ำลังขององค์กำร อำทิ 
คุณสมบัติขั้นต่ ำของพนักงำนขององค์กำร 
แนวทำงกำรให้ได้มำซึ่งบุคลำกรใน
อัตรำก ำลังว่ำง เช่น กำรพิจำรณำจำก
บุคลำกรภำยในเป็นล ำดับแรก กำรสร้ำง
บุคลำกรโดยองค์กำร หรือกำรซื้อตัว แนว
ทำงกำรปรับลดพนักงำน และอ่ืนๆ 

กำรสอบข้อเขียน และ
กำรสัมภำษณ์  

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เงื่อนไขและประเภทกำรจ้ำงงำนลักษณะต่ำงๆ 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรจัดท ำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้ำนอัตรำก ำลัง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แฟ้มประวัติกำรท ำงำน  
2. ตัวอย่ำงนโยบำย เจตนำรมณ์ และแนวปฏิบัติด้ำนอัตรำก ำลังขององค์กำร  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.   ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนประกอบกับกำรสัมภำษณ์ ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะ
ย่อย ขอบเขต ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน 
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
กำรก ำหนดรูปแบบกำรจ้ำงงำนพนักงำน และสัดส่วนที่เหมำะสมของกลุ่มงำน และระดับพนักงำน 

โดยรูปแบบกำรจ้ำงงำนนั้นต้องไม่ขัดกฎหมำย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 

 

 

 

 

 



208 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10602  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถวิเครำะห์อัตรำก ำลังและจัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลังไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1060201   
วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

1.1ศึกษำวิเครำะห์ เครื่องมือวิเครำะห์
อัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 จัดหำ และคัดเลือกเครื่องมือ
วิเครำะห์อัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับ
องค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน 

 1060202  
จัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

2.1จัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง กำรสอบข้อเขียน 
2.2 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง กำรสอบข้อเขียน 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1.ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

2.ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กำร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน  ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน 
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10603    2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วำงแผนอัตรำก ำลัง 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลัง แผนบริหำรควำมเสี่ยง และงบประมำณ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1060301 
วำงแผนอัตรำก ำลัง แผน
บริหำรควำมเสี่ยง และ
งบประมำณ 
  
  
  

1.1 จัดท ำแผนและเป้ำหมำยด้ำนอัตรำก ำลัง จ ำนวน
คน คุณสมบัติที่ต้องกำร ในแต่ละช่วงเวลำ แนวทำง
ทดแทนช่องว่ำงของอัตรำก ำลัง รวมถึงปรับลด
อัตรำก ำลัง 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

1.2 วำงแผนงบประมำณประจ ำปีด้ำนอัตรำก ำลัง กำรสอบ
ข้อเขียน 

1.3 วำงแผนเส้นทำงกำรเติบโต กำรโยกย้ำย และ
หมุนเวียนของพนักงำนรำยบุคคล ร่วมกับหัวหน้ำ
หน่วยงำน 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

1.4 วิเครำะห์ และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำก ำลัง มำตรกำรและแผนรองรับควำมเสี่ยง 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

1060302 
วำงแผนงบบริหำรอัตรำก ำลัง 
งบประมำณ หมุนเวียนโยกย้ำย
พนักงำน และควำมเสี่ยง 

2.1 วำงแผนงบประมำณประจ ำปีด้ำนอัตรำก ำลัง กำรสอบ
ข้อเขียน 

2.2 วำงแผนเส้นทำงกำรเติบโต กำรโยกย้ำย และ
หมุนเวียนของพนักงำนรำยบุคคล ร่วมกับหัวหน้ำ
หน่วยงำน 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

2.3 วิเครำะห์ และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำก ำลัง มำตรกำรและแผนรองรับควำมเสี่ยง 

กำรสอบ
ข้อเขียน 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
2. ควำมรู้ในกำรวำงแผนงบประมำณด้ำนอัตรำก ำลัง 
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3. ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตพนักงำน 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนควำมเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำงแผนอัตรำก ำลัง และ หรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำก ำลัง  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน  ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ควำมรู้

ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด   
วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบผ่ำนงำน 
ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์  
15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10604  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   น ำเสนอแผน และกำรสื่อสำร นโยบำยและแนวปฏิบัติ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 สำมำรถน ำเสนอแผนอัตรำก ำลังและเสนอทำงเลือกในกำรเลือกใช้แผนอัตรำก ำลัง รวมถึงสำมำรถ
สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ และให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้บริหำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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) 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1060401 น ำเสนอแผน
อัตรำก ำลังและทำงเลือก 

1.1จัดท ำแผนภำพ ทำงเลือกต่ำงๆ 
ด้ำนอัตรำก ำลัง 

กำรสอบข้อเขียน 

1.2 วิเครำะห์ผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจทำงเลือกต่ำงๆ 

กำรสอบข้อเขียน 

 1060402  สื่อสำรนโยบำย
และแนวปฏิบัติ และให้
ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้บริหำร 
  

2.1จัดท ำคู่มือกำรบริหำรอัตรำก ำลัง กำรสอบข้อเขียน 

2.2สื่อสำรนโยบำย และทำงเลือก
ให้กับผู้บริหำรเกิดควำมเข้ำใจ และให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำร
อัตรำก ำลังแก่หัวหน้ำงำน 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ไม่มี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับ Feasibility Analysis 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับ Best Practice ในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงพนักงำน 
4. ควำมรู้ในกำรจัดท ำคู่มือด้ำนอัตรำก ำลัง 
5. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรให้ค ำปรึกษำ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำง แผนภำพ และผลกระทบต่อกำรตัดสินใจทำงเลือกต่ำงๆ ของแผนอัตรำก ำลัง 
2. ตัวอย่ำงคู่มือกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

         1.   ผลกำรสอบข้อเขียน 
         2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์  ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินทุกสมรรถนะ
ย่อย ขอบเขต ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10605  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม ก ำกับดูแลกำรบริหำรอัตรำก ำลังตำมแผน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถจัดท ำรำยงำน และวิเครำะห์สถำนะอัตรำก ำลัง  ก ำกับดูแล และผลักดันกำรด ำเนินกำรตำม
แผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1060501 
 จัดท ำรำยงำน และวิเครำะห์
สถำนะอัตรำก ำลัง 

1.1ติดตำม และจัดท ำรำยงำนสถำนะอัตรำก ำลัง กำรสอบข้อเขียน 

1.2วิเครำะห์สถำนกำรณ์อัตรำก ำลังขององค์กำร กำรสอบข้อเขียน 

 1060502 
 ก ำกับดูแล และผลักดันกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 
  
  

2.1ตรวจสอบสถำนะกำรปฏิบัติตำมแผนอัตรำก ำลัง 
กระตุ้น ให้ค ำปรึกษำ และผลักดันให้ผู้บริหำร
ผลักดันกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำตำมแผน 

กำรสอบข้อเขียน 

2.2พิจำรณำควำมเหมำะสม และอนุมัติกำรขอ
อัตรำก ำลัง 

กำรสอบข้อเขียน 

1060503 
 ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตรำก ำลัง 

3.1เปรียบเทียบสถำนะอัตรำก ำลังกับเป้ำหมำย  กำรสอบข้อเขียน 

3.2 ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง กำรสอบข้อเขียน 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะกำรวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนอัตรำก ำลังคนในแต่ละช่วงเวลำ 
2. ควำมรู้ในกำรออกแบบ และใช้เครื่องมือติดตำมอัตรำก ำลัง 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรสถิติเบื้องต้น 
4. ควำมรู้ในกำรบริหำรแผนงำน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ตัวอย่ำงรำยงำนสถำนอัตรำก ำลัง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลกำรสอบข้อเขียน 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะ
ประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด     

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10701   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กำรและก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบริหำรผลงำนที่สอดคล้อง
กันได้ รวมถึงก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070101 
ระบุวัตถุประสงค์ของกำร
บริหำรผลงำน 

1.1 วิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กำรและ
ผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกำรบริหำรผลงำน 

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 1070102 
ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
กำรบริหำรผลงำน 

2.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรบริหำรผลงำน 

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.2 ศึกษำปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนของ
องค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.3 ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรผลงำนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบบริหำร
ผลงำนขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.4 ก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จใน
กำรบริหำรผลงำนภำยใต้บริบทขององค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะกำรวิเครำะห์องค์กำร 
2. ทักษะกำรวิเครำะห์ล ำดับควำมส ำคัญและผลกระทบของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรบริหำรผลงำนของ

องค์กำร 
3. ทักษะกำรวิเครำะห์และก ำหนดนโยบำย 
4. ทักษะกำรวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยและประโยชน์ของกำรบริหำรผลงำน 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรผลงำน 
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3. ควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยต่ำง ๆ ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์
กำรบริหำรผลงำนขององค์กำร 

4. ควำมเข้ำใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์กำร 
5. ควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบริหำรผลงำน 
6. ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะของนโยบำยกำรบริหำรผลงำนที่ดี 
7. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน 
8. ควำมเข้ำใจในบริบทและวัฒนธรรมขององค์กำร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. รำยงำนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรขององค์กำร 
2. ประวัติกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรบริหำรผลงำน 
3. รำยงำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนของ

องค์กำร 
4. เอกสำรน ำเสนอ และ/หรือรำยงำนกำรวิเครำะห์นโยบำยกำรบริหำรผลงำนขององค์กำร 
5. เอกสำรน ำเสนอ และ/หรือรำยงำนกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรบริหำรผลงำนขององค์กำร 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่

ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ศึกษำข้อมูลองค์กำรส่วนที่มีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน   ปรัชญำกำร

ด ำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำว ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กำร รวมถึง
แนวทำงบริหำรผลงำนที่ผ่ำนมำ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10702  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ      ออกแบบระบบบริหำรผลงำน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดท ำตัวแบบ (Performance Management Model) และออกแบบกระบวนกำรบริหำร
ผลงำน จัดท ำหลักเกณฑ์ เอกสำร และคู่มือต่ำงๆที่เก่ียวข้อง และสำมำรถทดลองระบบ (Pilot project) 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070201 
 จัดท ำตัวแบบ (Performance 
Management Model) และ
ออกแบบกระบวนกำรบริหำร
ผลงำน 

1.1 ศึกษำและจัดท ำตัวแบบกำร
บริหำรผลงำน และออกแบบ
กระบวนกำรบริหำรผลงำน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 1070202 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
แนวปฏิบัติในกำรบริหำร
ผลงำน 

2.1 จัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรก ำหนด
เป้ำหมำยและวำงแผนงำน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.2  จัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรจัดกำรผลงำน 
พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.3 จัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรประเมินผลงำน
และหำรือผล 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.4 จัดท ำหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนว
ปฏิบัติ ในขั้นตอนกำรน ำผลไปใช้และ
เชื่อมโยงระบบงำนอื่น 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1.  ทักษะกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบและกระบวนกำรบริหำรผลงำน 
2.  ทักษะกำรจัดท ำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลทั่วทั้งองค์กำร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับตัวแบบกำรบริหำรผลงำนและกระบวนกำรบริหำรผลงำน 
2. ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับองค์กำรกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด

ของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนงำน 

ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง 
4. ควำมรู้ในกำรก ำหนดปัจจัยวัดผลงำนและพฤติกรรม  
5. ควำมรู้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน 
6. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีด

ควำมสำมำรถของบุคลำกร ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง 
7. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรประเมินผลงำนและหำรือผล ตลอดจน

บทบำทของผู้เกี่ยวข้อง 
8. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้และเชื่อมโยง

ระบบงำนอ่ืน ตลอดจนบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสำรตัวแบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management Model) และ/หรือ 
กระบวนกำรบริหำรผลงำนขององค์กำร 

2. รำยงำนกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
3. คู่มือกำรบริหำรผลงำนส ำหรับหัวหน้ำงำนและพนักงำน และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10703  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถจัดท ำแผนกำรสื่อสำร  ด ำเนินกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กำร และเตรียมควำมพร้อมหัวหน้ำงำน
และพนักงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070301  
ด ำเนินกำรสื่อสำรทั่วทั้ง
องค์กำร 
  

1.1ก ำหนดช่องทำง รูปแบบ วิธีกำร 
และเครื่องมือกำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.2 สื่อสำรกำรบริหำรผลงำน 
ก ำหนดเนื้อหำในกำรสื่อสำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.3 ถ่ำยทอดหลักกำรแนวคิด และ
กระบวนกำรกำรบริหำรผลงำนให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.4 สร้ำงควำมเชื่อม่ันและทัศนคติที่ดี
ต่อกำรบริหำรผลงำน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 1070302 
เตรียมควำมพร้อมหัวหน้ำงำน
และพนักงำน 

2.1 จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องมือ
ต่ำง ๆ ในกำรบริหำรผลงำน 
 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

2.2 จัดฝึกอบรมทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับหัวหน้ำงำนในกำรบริหำร
ผลงำน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมเชื่อที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับกำรบริหำรผลงำน 
7. ควำมเข้ำใจในทัศนคติของพนักงำนระดับต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรบริหำรผลงำน 
8. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรบริหำรผลงำน 
9. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับหัวหน้ำงำนในกำรบริหำรผลงำน 
10. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระดับทักษะกำรสื่อสำรและจูงใจของหัวหน้ำงำนในองค์กำร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. แผนกำรสื่อสำรระบบบริหำรผลงำน 
2. เอกสำรน ำเสนอระบบบริหำรผลงำน 
3. ตำรำงกำรฝึกอบรมพนักงำนหัวข้อกำรบริหำรผลงำน 
4. แผนกำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนในกำรบริหำรผลงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10704  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วำงแผนผลงำนและแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี  4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยผลงำนเชิงผลลัพธ์และเชิงพฤติกรรม และน ำเสนอแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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) 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070401  
ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยผลงำนเชิงผลลัพธ์
และเชิงพฤติกรรม และ
แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล 

1.1 สรุปเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับ
องค์กำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.2 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรวำงแผนผลงำนและกำร
ก ำหนดแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 1070402 
ให้ค ำแนะน ำหัวหน้ำงำน
เกี่ยวกับทักษะในกำรหำรือและ
วำงแผนผลงำน 

2.1 ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร
พัฒนำทักษะกำรหำรือและวำงแผน
ผลงำน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมเข้ำใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กำร 
2. ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนและทุกต ำแหน่งภำยในองค์กำร" 
3. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนผลงำนและแผนกำร

พัฒนำรำยบุคคล 
4. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรหำรือและวำงแผนผลงำน รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. รำยงำนสรุปเป้ำหมำยและตัวชี้วัดระดับองค์กำร 
2. ประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่

ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 
วิธีการประเมิน 
 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 
  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10705  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรติดตำมผลงำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ตำมแผนพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนในกำรสอนแนะ ให้ค ำปรึกษำ และจูงใจพนักงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

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

ไม่มี  

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070501 
ให้ค ำปรึกษำหัวหน้ำงำนและ
พนักงำนในกำรติดตำมผลงำน
และกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถตำมแผน 

1.1 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรติดตำมผลงำนและกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมแผน 

 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

 1070502  
ให้ค ำแนะน ำหัวหน้ำงำน
เกี่ยวกับทักษะในกำรสอนแนะ 
ให้ค ำปรึกษำ และจูงใจ
พนักงำน 

2.1 ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร
สอนแนะ ให้ค ำปรึกษำ และจูงใจ
พนักงำน 

 

 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 

(ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน 

และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรจัดกำรผลงำน พัฒนำผลงำน และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 

รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 

  



239 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10706   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลงำนและหำรือผล 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไม่มี     4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลงำนและหำรือผลพัฒนำทักษะหัวหน้ำ
งำนในกำรประเมินผลและกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนและพนักงำนใน
ประเด็นปัญหำที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินผล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



240 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1070601ให้ค ำปรึกษำหัวหน้ำ
งำนและพนักงำนในกำร
ประเมินผลงำนและหำรือผล 

1.1 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลงำนและหำรือผล 

 
 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำรสัมภำษณ์ 

 1070602 
ให้ค ำแนะน ำหัวหน้ำงำน
เกี่ยวกับทักษะในกำร
ประเมินผลและกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) 

2.1 ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำร
ประเมินผลและหำรือผลร่วมกับพนักงำน 

 
 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลงำนและหำรือผล 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในกำรประเมินผลและหำรือผล รวมถึงวิธีกำรพัฒนำ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แฟ้มประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
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ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10707  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  น ำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงำนอื่น 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถสรุปผลและจัดกลุ่มพนักงำนและให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำรน ำผลไปใช้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1070701 
 สรุปผลและจัดกลุ่มพนักงำน 

 

1.1 สรุปผลกำรประเมินผลงำนประจ ำปี กำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนตำม
แผน 
 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.2 จัดกลุ่มพนักงำนในมิติต่ำง ๆ เพื่อน ำผล
ไปใช้เชื่อมโยงกับระบบงำนอื่น 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำรสัมภำษณ์ 

1070702 
ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนใน
กำรน ำผลไปใช้ 

2.1 ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำงำนในกำรน ำผล
ไปใช้ 

กำรกำรสอบข้อเขียน 
และ/หรือกำรสัมภำษณ์ 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะกำรวิเครำะห์และจัดกลุ่มพนักงำน 
2. ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเครื่องมือกำรจัดกลุ่มประเภทพนักงำน 
2. ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบบริหำรผลงำนกับระบบงำนอ่ืน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินประจ ำปี 
2. รำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำรประเมินประจ ำปี 
3. ประวัติกำรท ำงำน 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1.  ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  

ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

  ไม่มี  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10708  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินควำมส ำเร็จและพัฒนำปรับปรุงระบบ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี  4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จของระบบกำรบริหำรผลงำนจัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1070801 ประเมินควำมส ำเร็จ
และพัฒนำปรับปรุงระบบ 

 

1.1 จัดท ำแผนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
และด ำเนินกำรตำมแผน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.2  ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1070802 จัดท ำแผนและ
ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบ 

1.1 จัดท ำแผนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
และด ำเนินกำรตำมแผน 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

1.2 ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร 

กำรกำรสอบข้อเขียน และ/
หรือกำรสัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ 
2. ทักษะกำรวำงแผนและควบคุมติดตำมผล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมเข้ำใจในแนวทำงประเมินควำมส ำเร็จของระบบ 
2. ควำมเข้ำใจในสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ที่พบในกำรน ำกำรบริหำรผลงำนลงสู่ภำคปฏิบัติ 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรผลงำน" 
4. ควำมรู้ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร 
5. ควำมเข้ำใจในรูปแบบควำมคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมกำรท ำงำนในปัจจุบัน" 
6.  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและพนักงำนต่อระบบบริหำรผลงำน 
2. รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรน ำระบบบริหำรผลงำนลงสู่ภำคปฏิบัติ 
3. แผนกำรพัฒนำระบบบริหำรผลงำน 
4. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำระบบบริหำรผลงำน 
5. ประวัติกำรท ำงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

  ผลักดันให้กำรบริหำรผลงำนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กำร ครอบคลุมกำรสร้ำงแผนและ
กิจกรรมที่ท ำให้พนักงำนทุกคนมองกำรบริหำรผลงำนเป็นส่วนหนึ่งของหน้ำที่หลักและช่วยสนับสนุนกำร
ท ำงำน มำกกว่ำกำรมองเป็นภำระ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10801  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และออกแบบระบบกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรก ำหนดนโยบำย และกล
ยุทธ์กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพออกแบบ และจัดท ำระบบ และกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ  และน ำเสนอผู้บริหำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080101 
ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำร 

1.1ศึกษำทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กำร 
เป้ำหมำย กลยุทธ์องค์กำร และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก 

กำรสอบข้อเขียน  

1.2ศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรอัตรำก ำลังระยะสั้น
และระยะยำว วิชำชีพต่ำงๆที่มีในองค์กำร และ
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง 

กำรสอบข้อเขียน  

 1080102 
ก ำหนดนโยบำย และกลยุทธ์
กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ 

2.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงกำร
บริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำรสัมภำษณ์ 

 1080103 
ออกแบบ และจัดท ำระบบ 
และกระบวนกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  และ
น ำเสนอผู้บริหำร 
  
  

3.1 ออกแบบ และจัดท ำระบบบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น เส้นทำงสำยอำชีพ 
ระบบสมรรถนะ ระบบกำรพัฒนำพนักงำน ฯลฯ 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำรสัมภำษณ์ 

3.2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ เช่น กำรประเมินผลงำนและสมรรถนะ กำร
วำงแผนพัฒนำพนักงำน เป็นต้น 

กำรสอบข้อเขียน 
และกำรสัมภำษณ์ 

3.3 น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อเห็นชอบ  กำรสอบข้อเขียน  

3.4 สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร และ
พนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน  

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน  
2. ทักษะด้ำนกำรออกแบบระบบบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพขององค์กำร 

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในองค์กำรและกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กำร 
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2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
4. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกระบวนกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ที่เชื่อมโยงกับ

ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลอ่ืนๆ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์นโยบำย และแผนงำนขององค์กำร 
2. ตัวอย่ำงนโยบำย และแผนงำนบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
3. ตัวอย่ำงแผนงำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.   ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
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 เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10802  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ออกแบบ และจัดท ำระบบสมรรถนะ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถออกแบบระบบสมรรถนะเพ่ือกำรพัฒนำพนักงำนและบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080201 
 ออกแบบระบบสมรรถนะเพ่ือ
กำรพัฒนำพนักงำนและบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

1.1 ก ำหนดตัวแบบ และมำตรฐำน
สมรรถนะ 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

1.2 จัดท ำเครื่องมือประเมิน และ
รำยละเอียดสมรรถนะแต่ละประเภท 

กำรสอบข้อเขียน  

 1080202  
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะพนักงำน 

2.1 ก ำหนดแนวทำงและเครื่องมือใน
กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะด้ำนกำรจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ และเครื่องมือที่ใช้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบสมรรถนะ 
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ไม่มี 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.   ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.   ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  
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วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10803     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ท ำกำรประเมินสมรรถนะของพนักงำน และสรุปผลกำรประเมิน  

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถท ำกำรประเมินสมรรถนะของพนักงำน และสรุปผลกำรประเมิน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080301 
 ท ำกำรประเมินสมรรถนะของ
พนักงำน 
 

1.1 วำงแผนและด ำเนินกำรประเมิน
สมรรถนะของพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน  

1080302 
สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะ
ของพนักงำน 

1.2  สรุปผลกำรประเมิน และให้
แนวทำงกับผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนใน
กำรหำรือผลกับพนักงำน 
 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะในกำรใช้เครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะ 
2. ทักษะในกำรสื่อสำร เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน และควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำแก่

ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรประเมินสมรรถนะพนักงำน 
2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรหำรือผลกำรประเมิน  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10804  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วำงแผน และบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำน 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพส ำหรับพนักงำนกลุ่มต่ำงๆ จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมแผนงำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



260 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080401 
 วำงแผนควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพส ำหรับพนักงำนกลุ่ม
ต่ำงๆ 
 

1.1 รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ผล
กำรประเมินผลงำนและสมรรถนะ
พนักงำน และจัดกลุ่มพนักงำนเพื่อ
กำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
พนักงำนแต่ละกลุ่ม 

กำรสอบข้อเขียน  

1.2 วำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
ของพนักงำนให้เหมำะสมกับ
สมรรถนะของพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 1080402 
จัดท ำแผนและด ำเนินกำร
พัฒนำพนักงำนตำมแผนงำน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 

2.1 จัดท ำแผน ขั้นตอนด ำเนินกำร 
และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำสมรรถนะ 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

2.2 ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะของ
พนักงำนตำมแผน 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะด้ำนกำรใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ /ศักยภำพของพนักงำน 

2. ทักษะด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนในเรื่องกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมระบบสมรรถนะขององค์กำร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำนแต่ละกลุ่ม 
2. ควำมรู้ในกำรวำงแผนงำน และก ำหนดตัวชี้วัดผลงำนกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน 
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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  กำรพัฒนำพนักงำนตำมแผนงำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ หมำยถึง กำรพัฒนำสมรรถนะของพนักงำน
ให้สอดคล้องกับเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ โดยมีกำรประเมินสมรรถนะที่มีอยู่ของพนักงำน เพ่ือก ำหนดแผนกำร
พัฒนำ และติดตำมผลกำรพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรเติบโตก้ำวหน้ำของพนักงำนสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กำร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10805  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และให้ค ำแนะน ำปรึกษำ
แก่ผู้บริหำร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080501 
ติดตำมและสรุปผลกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมแผนบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

1.1 ติดตำม รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำ
สมรรถนะพนักงำนตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

กำรสอบข้อเขียน  

 1080502 
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่
ผู้บริหำร 

2.1 ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำปรึกษำ
แก่ผู้บริหำรหน่วยงำนในกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนักงำน 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะด้ำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  
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วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10806  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ       บริหำรพนักงำนที่มีศกัยภำพสูง (Talent) 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) และ
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) รวมถึงวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของพนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 

       



266 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080601 
 ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ 
และแนวทำงกำรบริหำร
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent) 
 

1.1 ก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์
กำรบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent) เช่น หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก 
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง Talent ฯลฯ 
 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

1.2 จัดท ำแนวทำง กระบวนกำร และ
เครื่องมือบริหำรพนักงำนที่มีศักยภำพ
สูง (Talent) 
 

กำรสอบข้อเขียน  

 1080602 
 ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงำน
ที่มีศักยภำพสูง (Talent) 

2.1 ด ำเนินกำรประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Talent) 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

2.2 สรุปผลกำรประเมิน และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทรำบ 

กำรสอบข้อเขียน  

 1080603 
 วำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent) 

3.1 จัดท ำแผน ขั้นตอนด ำเนินกำร 
และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำสมรรถนะ 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

3.2 ด ำเนินกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพของพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent) ตำมแผน 

กำรสอบข้อเขียน  

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำน 
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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10807  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก (Succession Plan) 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลักในองค์กำร
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงำนที่จะอยู่ในแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก  วำงแผน ด ำเนินกำร และติดตำมผล
กำรพัฒนำพนักงำนที่อยู่ในแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1080701 
 ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ 
และแนวทำงกำรวำงแผน
ทดแทนต ำแหน่งงำนหลักใน
องค์กำร 
 

1.1  ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และ
ต ำแหน่งงำนหลักในแต่ละระดับของ
องค์กำร โดยคณะกรรมกำรร่วมจำก
สำยอำชีพที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

1.2  จัดท ำแนวทำง กระบวนกำร 
และเครื่องมือในกำรวำงแผนทดแทน
ต ำแหน่งงำน 

กำรสอบข้อเขียน  

1080702  
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพนักงำนที่
จะอยู่ในแผนทดแทนต ำแหน่ง
งำนหลัก  

2.1 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และ
ด ำเนินกำรประเมินเพ่ือคัดเลือก
พนักงำนเข้ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำน
หลัก  

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

2.2  สรุป และน ำเสนอแผนทดแทน
ต ำแหน่งงำนหลัก  

กำรสอบข้อเขียน  

 1080703 
 วำงแผน ด ำเนินกำร และ
ติดตำมผลกำรพัฒนำพนักงำน
ที่อยู่ในแผนทดแทนต ำแหน่ง
งำนหลัก 
 

3.1  จัดท ำแผน ขั้นตอนด ำเนินกำร 
และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำสมรรถนะ 

กำรสอบข้อเขียน และกำร
สัมภำษณ์ 

3.2  ด ำเนินกำรพัฒนำ และติดตำม 
ประเมินผลกำรพัฒนำพนักงำนในแผน
ทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก 

กำรสอบข้อเขียน  

 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
ทักษะด้ำนกำรสรุป วิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำนด้ำนแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลักในองค์กำร 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำน 
3. ควำมรู้ในกำรเป็นผู้ประเมิน (Assessor) 
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4. ควำมรู้ในแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน และกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก 
5. ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แนวปฏิบัติในกำรคัดเลือกพนักงำนในแผนทดแทนต ำแหน่งงำน 
2. ตัวอย่ำงเครื่องมือในกำรประเมิน เพื่อคัดเลือกพนักงำนในแผนทดแทนต ำแหน่งงำน 
3. ตัวอย่ำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนตำมแผนทดแทนต ำแหน่งงำน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลกำรสอบข้อเขียน 
2.  ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ใช้วิธีกำรในกำรสอบสัมภำษณ์ประกอบกับกำรสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน 

ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด  
 
วิธีการประเมิน 
 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงำน ได้แก่ใบ
ผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 
  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  แผนทดแทนต ำแหน่งงำนหลัก (Succession Plan) หมำยถึง แผนก ำหนดตัวบุคลำกรที่จะเป็นผู้
ทดแทนต ำแหน่งที่ส ำคัญขององค์กำร ในกรณีท่ีผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นๆ พ้นสภำพ 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 
 ไม่มี 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10901 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำรที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์องค์กำร
โดยอำศัยกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆที่เก่ียวข้องสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อองค์กำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

  

 

 

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

สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

1090101  
ศึกษำปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และมีผลกระทบต่อ
องค์กำร 
  

1.1 ศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์
องค์การ โครงสร้าง ระบบและ
กระบวนการบริหาร วัฒนธรรม
องค์การ และจุดแข็งจุดอ่อน 
  

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2 ศึกษำวิเครำะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ระบุปัญหาเบื้องต้น และ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์การ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090102 
 ก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์
กำรพัฒนำองค์กำรที่สอดคล้อง
และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กำร 

2.1ก าหนดเป้าหมายการศึกษา 
วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

2.2น ำเสนอแผนเพ่ือขอควำมเห็นชอบ กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 

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

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์องค์กำร 
และสภำพแวดล้อม 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะกำรค้นคว้ำข้อมูล 
2. ทักษะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ทักษะกำรประมวลข้อมูล 
4. ทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
5. ทักษะกำรน ำเสนอ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวด้ำนธุรกิจ เป้ำหมำยขององค์กำร กลยุทธ์กำร
ด ำเนินงำน โครงสร้ำง ระบบและกระบวนกำรบริหำร วัฒนธรรมองค์กำร ผลกำรปฏิบัติงำน และ
จุดแข็ง-จุดอ่อน 

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร 

3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ ลักษณะผลกระทบที่เกิดข้ึน ประเด็น
ปัญหำรวมถึงสำเหตุ และแนวทำงท่ีองค์กำรจะด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ที่ต้องกำร (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอแผน 
2. แบบรวบรวมข้อมูล และรำยงำนผลกำรศึกษำ (ถ้ำมี) 
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ (ถ้ำมี) 
4. กลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสัมภำษณ์ และ/หรือ  
2. ผลกำรทดสอบควำมรู้ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

  1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์ อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ โครงสร้าง ระบบและกระบวนการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ 

และจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งครอบคลุมทิศทำงธุรกิจ เป้ำหมำยขององค์กำรในระดับต่ำงๆ กลยุทธ์กำร
ด ำเนินงำน โครงสร้ำง ระบบและกระบวนกำรบริหำร วัฒนธรรมองค์กำร ผลกำรปฏิบัติงำน และจุด
แข็งจุดอ่อน 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ระบุปัญหาเบื้องต้น และความเป็นไปได้ในการพัฒนา

องค์การ หมำยถึงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆที่ได้ศึกษำเพ่ือท ำควำมเข้ำใจลักษณะ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน ประเด็นปัญหำรวมถึงสำเหตุ และแนวทำงที่องค์กำรจะด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนำ 

4. ก าหนดเป้าหมายการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการพัฒนาองค์การ ครอบคลุม
เป้ำหมำย และผลที่คำดว่ำจะได้รับ ทำงเลือกกลยุทธ์ในกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ควำมรวมมือที่ต้องกำรได้รับ แนวทำงในกำรด ำเนินกำร และค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10902   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วินิจฉัยองค์กำร  

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถเป้ำหมำยและแนวทำงกำรวินิจฉัยองค์กำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร  สำมำรถ
ออกแบบเนื้อหำและเครื่องมือในกำรวินิจฉัยองค์กำร  และรวมถึงสำมำรถด ำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วย
เครื่องมือและเนื้อหำที่ได้ออกแบบและพัฒนำขึ้นโดยสำมำรถวิเครำะห์ผลกำรวินิจฉัยองค์กำร สำมำรถจัดท ำ
รำยงำน และรำยงำนผลกำรวินิจฉัยองค์กำรต่อผู้เกี่ยวข้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1090201 
 ก ำหนดเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรวินิจฉัยองค์กำรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์กำร
พัฒนำองค์กำร 

1.1ก ำหนดเป้ำหมำยกำรวินิจฉัย 
ประเด็น เนื้อหำ กลุ่มเป้าหมายและ
ขนาดที่จะท ำกำรศึกษำ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
วินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน กระบวนการ 
และเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการวินิจฉัย 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090202 
 ออกแบบเนื้อหำและเครื่องมือ
ในกำรวินิจฉัยองค์กำร  

 

2.1 ก าหนดเนื้อหาและข้อมูลที่
ต้องการจากการวินิจฉัย 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

2.2 ออกแบบเครื่องมือวินิจฉัย สอบข้อเขียน และ/หรือกำร
สัมภำษณ์ 

 1090203 
ด ำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วย
เครื่องมือและเนื้อหำที่ได้
ออกแบบและพัฒนำขึ้น 

3.1 สื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

3.2 ด ำเนินกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วย
แนวทำงและเครื่องมือที่พัฒนำขึ้น 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090204 
วิเครำะห์ผลกำรวินิจฉัย
องค์กำร จัดท ำรำยงำน และ
รำยงำนผลกำรวินิจฉัยองค์กำร
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

4.1รวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัย
องค์การ สรุปปัญหา และแนวทาง
ด าเนินการพัฒนาองค์การ 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

4.2 จัดท ารายงาน และน าเสนอผล
การวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือ 
2. ทักษะกำรสื่อสำร 
3. ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล  
4. ทักษะกำรวิเครำะห์ปัญหำ  
5. ทักษะกำรสรุปปัญหำ 
6. ทักษะกำรจัดท ำรำยงำน  
7. ทักษะกำรน ำเสนอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์องค์กำร โครงสร้ำงและระบบบริหำร 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอก ที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อองค์กำร 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กำร 
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือกำรวินิจฉัยองค์กำร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร  (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอแผน 
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) ค าแนะน าในการประเมิน 

  ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

  1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  1.กลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง กลุ่มคน (กลุ่มประชำกร) ที่เป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย 
สอบถำม เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆเพ่ือศึกษำยืนยันหรือหักล้ำงประเด็นปัญหำและสำเหตุ 

2.ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง จ ำนวนของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อเป็นตัวแทนที่ดี (สำมำรถอ้ำงอิงถึง
คนกลุ่มใหญ่) ได้ ซึ่งอำจใช้วิธีกำรก ำหนดตำมหลักวิธีวิจัยได้ และอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรต่ำงๆท่ี
หลำกหลำย" 

3.ก าหนดแนวทางการด าเนินการวินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการวินิจฉัยครอบคลุม แนวทำง วิธีกำร และเครื่องมือต่ำงๆ ข้อดี ข้อจ ำกัดในกำรวินิจฉัยองค์กำร   

4.ก าหนดเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องการจากการวินิจฉัย ครอบคลุม รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับจำกกำรเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวินิจฉัยวิเครำะห์ประเด็นปัญหำที่แท้จริงขององค์กำร 

5.เครื่องมือวินิจฉัย (Diagnosis Tool) เป็นเครื่องมือที่นักพัฒนำองค์กำรใช้ในกำรวัดประเมินองค์กำร
ในระดับต่ำงๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กำร ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล โดยเครื่องมือวินิจฉัยนี้จะ
มีทฤษฎีและ/หรือสมมติฐำนบำงอย่ำงเป็นพ้ืนฐำน และอำศัยกำรรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้
ในกำรวินิจฉัยองค์กำร 

6.การรวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ สรุปปัญหา และแนวทางด าเนินการพัฒนาองค์การ 
หมำยถึงกำรน ำข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผล (สำรสนเทศ) มำท ำกำรวิเครำะห์ อำจผ่ำนกำรใช้สถิติประเภท
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ต่ำงๆเข้ำมำช่วยเพื่อระบุประเด็นปัญหำและควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยต่ำงๆที่ได้มีกำรส ำรวจ สรุปปัญหำ สำเหตุ 
และแนวทำงด ำเนินกำร 

7.จัดท ารายงาน และน าเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง ผู้ที่ควรได้รับทรำบถึงผลของกำร
วินิจฉัย ผู้บริหำรระดับสูง หรือผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10903  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือสอดแทรก 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถออกแบบและพัฒนำเครื่องมือสอดแทรกท่ีสอดคล้องกับปัญหำ และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
องค์กำร และน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1090301 
 ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือ
สอดแทรกท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำ และเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำองค์กำร 

1.1 ศึกษำเครื่องมือสอดแทรกที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
องค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2 คัดเลือกและพัฒนำเครื่องมือ
สอดแทรกที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090302 น ำเสนอเครื่องมือ
สอดแทรกต่อผู้บริหำร 

2.1 น ำเสนอแนวคิด กำรสัมภำษณ์ 
2.2 น ำเสนอหลักกำร กำรสัมภำษณ์ 
2.3 น ำเสนอวิธีกำรด ำเนินงำน กำรสัมภำษณ์ 
2.4 น ำเสนอควำมร่วมมือต่ำงๆที่
ต้องกำรจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กำรสัมภำษณ์ 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะกำรค้นคว้ำข้อมูล  
2. ทักษะกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ทักษะกำรพัฒนำเครื่องมือสอดแทรก 
4. ทักษะกำรใช้เครื่องมือสอดแทรก 
5. ทักษะกำรน ำเสนอ กำรโน้มน้ำว 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือสอดแทรก 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร  (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. รำยงำนผลกำรพัฒนำและจัดท ำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool) (ถ้ำมี) 
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2. รำยงำนกำรประชุมเพ่ือชี้แจงผลกำรพัฒนำและจัดท ำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool) 
(ถ้ำมี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลกำรสอบข้อเขียน 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

  ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

  เครื่องมือสอดแทรก (Intervention) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระดับ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำองค์กำร อำจเป็น เครื่องมือสอดแทรกทำงด้ำนกระบวนกำรมนุษย์   (Human 
Process Intervention)  , เครื่ อ งมื อสอดแทรก เชิ ง เทคโน โลยี และโครงสร้ ำ ง  (Technostructural 
Interventions)  เครื่องมือสอดแทรกทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management 
Interventions)   หรื อ  เครื่ อ งมื อสอดแทรกทำงกำร เปลี่ ยนแปลง เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Change 
Interventions) ก็ได้ 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10904    

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหำรกำรพัฒนำองค์กำรตำมแผน  

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี     4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  สำมำรถเตรียมงำนกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม และก ำหนดทิศทำงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำองค์กำร  ตลอดจนด ำเนินกำรตำมแผน และจัดกำรช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน เพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลง
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน และให้ค ำแนะน ำเป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรในกำรพัฒนำองค์กำร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหำรงำนบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



286 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1090401 
 เตรียมงำนกำรสื่อสำร เพื่อ
สร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม และก ำหนด
ทิศทำงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรพัฒนำองค์กำร 

1.1 สื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
พัฒนำองค์กำรให้กับผู้เกี่ยวข้อง สร้ำง
กำรมีส่วนร่วม  เพื่อลดแรงต่อต้ำนกำร
เปลี่ยนแปลง 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090402 
 ด ำเนินกำรตำมแผน และ
จัดกำรช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน 
เพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลงบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 

2.1 ด ำเนินกำรตำมแผน ติดตำม 
แก้ไขปัญหำ และประเมินผลงำนตำม
แผน 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

2.2 ออกแบบกิจกรรมและด ำเนินกำร
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล
อย่ำงถำวร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

1090403 
 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำผู้บริหำร
ในกำรพัฒนำองค์กำร 

3.1 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำผู้บริหำรใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

3.2 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำผู้บริหำร ใน
กำร แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ  
9. ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ  
10. ทักษะกำรโค้ช 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร  (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แผนงำนกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี) 
2. แผนงำนและคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำร (ถ้ำมี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลกำรสอบข้อเขียน 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ำมี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจำกใบสมัคร เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้ำสู่กระบวนกำรประเมิน
ทั้งนี้กระบวนกำรและวิธีกำรประเมินให้ดูรำยละเอียดได้จำกคู่มือกำรประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10905  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรพัฒนำ
องค์กำร 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี   4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อำชีพนักบริหำรงำนบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สำมำรถติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรพัฒนำองค์กำรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ เพื่อวำงแผนใน
กำรพัฒนำองค์กำร หรือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรต่อไปในอนำคต 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 1090501 
 ออกแบบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
และเครื่องมือประเมินผลส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำองค์กำร และ
แนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ออกแบบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์  

1.2 จัดท ำเครื่องมือประเมินผลส ำเร็จ 
และแนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 1090502 
 ติดตำม และประเมินผลส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำองค์กำร และ
น ำเสนอผล 
  

2.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูล 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

2.2 ประมวลผลข้อมูล วิเครำะห์ผล 
และจัดท ำรำยงำน 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

2.3 ประมวลผลข้อมูล วิเครำะห์ผล 
และจัดท ำรำยงำน 

กำรสอบข้อเขียน และ/หรือ
กำรสัมภำษณ์ 

 

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

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำน 
3. ทักษะกำรสื่อสำร  
4. ทักษะกำรน ำเสนอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ควำมรู้ในกำรออกแบบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 
2. ควำมรู้ในกำรออกแบบเครื่องมือประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร กำรวิจัย วัด และ

ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐำนที่ต้องกำรจะก ำหนดข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
กำรปฏิบัติ ง ำน (Performance Criteria) และ ทักษะและควำมรู้ ที่ ต้ อ งกำร  (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แบบประเมินผลกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี) 
2. รำยงำนผลกำรวัดผลกำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี) 
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำองค์กำร และรำยงำนข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำและปรับปรุง

กำรพัฒนำองค์กำร (ถ้ำมี) 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลกำรสอบข้อเขียน 
2. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีกำรในกำรสอบข้อเขียนประกอบกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ควำมรู้และทักษะที่ก ำหนด 

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำร ของผู้เข้ำทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงำน 
ได้แก่ ใบผ่ำนงำน ประกำศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสำรต่ำงๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท ำประเมินควำมรู้ผู้เข้ำทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภำษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบำยถึงขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยำกรที่ใช้ หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

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. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

   การมีพฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพที่พึงประสงค์  ไม่มีพฤติกรรมที่ความขัดแย้งของกิจกรรมและ
ผลประโยชน์  และไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช้ต าแหน่ง หน้าที่
เอ้ือประโยชน์อันมิควรแก่ตนเองและผู้อ่ืน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

  

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2010001  

พฤติกรรมส่วน
บุคคลและอาชีพ 

  
  
  

1.1 เข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้  

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

1.2 ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

1.3 เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนด 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

1.4 ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

1.5 ถ่ายทอด และจูงใจให้ผู้ร่วมงานยึดมั่นในหลักที่พึง
ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแนะน า และส่งเสริมผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

 2010002  

ความขัดแย้งของ
กิจกรรมและ
ผลประโยชน ์

  

  
  

2.1 ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

2.2 ไม่ใช้ต าแหน่ง หน้าที่เอ้ือประโยชน์อันมิควรแก่ตนเอง
และผู้อ่ืน 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการ
ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอ่ืนที่เป็นการแข่งขัน หรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ขององค์การที่ตนสังกัดอยู่  

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

2.4 ร่วมก าหนดแนวทางป้องกันพฤติกรรม หรือการ
กระท าที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

 2010003  

ใช้ข้อมูล และ
ทรัพยากรของ
องค์การ 

3.1 ใช้ข้อมูล และทรัพยากรขององค์การอย่างสุจริต มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 

3.2 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล และ
องค์การ 

การประเมินโดยบุคคลที่ 3 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะเวลานาน 
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการไม่มีพฤติกรรม

อันไม่พึงประสงค์ 
3. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน หรือไม่

เห็นด้วยกับพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม และมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางป้องกัน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้อง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
องค์การ 

2. ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอันดี 
3. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการ

บริหารทรัพยากรบุคคล โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.) 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  
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วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20200  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่มีความชัดเจนและมีเหตุผลรองรับเพ่ือระบุและแก้ไขปัญหา หรือ
จัดการสถานการณ์ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการคิด
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน การแยกแยะ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การท านาย 
และการใช้ความรู้ ประกอบกับอาศัยแหล่งอ้างอิงหรือทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
สถานการณ์วิกฤติ หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการท างานหรือองค์การผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

 สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2020001  

แสวงหาแหล่งข้อมูล และ
รวบรวมความรู้ ข้อมูล หรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

  

1.1ติดตามและรวบรวมข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ ข่าวสาร 
และความรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

1.2 แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

 2020002  

ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และสาเหตุ 

  
  

2.1วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

2.2ระบุประเด็นส าคัญ และสรุปข้อมูล
ให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

2.3คาดการณ์สถานการณ์ หรือปัญหา
ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือก าหนดวิธีการ
รองรับสถานการณ์ 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

 2020003  
คิดตรรกะเชิงเหตุผล (Logical 
Thinking / Reasoning) 

3.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

 2020004  
ก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือก
เพ่ือการตัดสินใจ 
  

4.1 วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ใน
การแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

4.2ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
ในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

 2020005  
คิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม 
  

5.1 ระบุข้อบกพร่อง หรือช่องโอกาส
ในการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม 

สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

5.2 สร้างสรรค์นวัตกรรม สอบข้อเขียน และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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 สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์การ 
3. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการสรุป และจัดท ารายงาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่จะสร้างนวัตกรรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แบบรวบรวมข้อมูล 
2. รายงานสรุปผลข้อมูล 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ความส าเร็จในการก าหนดหลักการในการตัดสินใจ 
5. รายงานผลการวิเคราะห์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบข้อเขียน 
2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ แนวคิด รวมไปถึงประสบการณ์เพ่ือสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ทั้งที่

เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน และสิ่งที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมอันน ามาซึ่งคุณค่าหรือ
ผลประโยชน์นวัตกรรมอาจเป็นนวัตกรรมสินค้า และบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  20300  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ระบบเชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational 
Computer and Network skills) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่
เกี่ยวข้องในงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมี
ส่วนร่วมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน
อิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถน าทักษะทางด้านดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้ตอบสนองกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะทางด้านดิจิทัล 
อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ ในการสืบค้น ประมวลผลและน าเสนอข้อมูล (Ethical and Responsible 
use of the Digital) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
งานของตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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) 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2030001 

ใช้สารสนเทศ (Information) 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  
  

1.1 แสวงหาและรวบรวม ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

1.2 วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

1.3 สรุปประเด็นสารสนเทศ และ
จัดท ารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

 2030002  

 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ในฐานะ
ผู้ใช้ (User) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
  
  
  

2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการในการวางระบบ ICT 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการ
ปฏิบัติงาน 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

2.2 ร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ 
ICT ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

2.3 ร่วมในการวางแผน และให้ข้อมูล
ส าหรับการวางระบบ ICT 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

2.4  ทดลองใช้ระบบ ICT และ
ประเมินประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบ ICT 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

2.5 ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ ICT 
แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

2.6 ติดตาม ประเมินผลการใช้งาน
ระบบ ICT เพ่ือปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

 2030003  
เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital) ในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้  โปรแกรม 

3.1 ศึกษาข้อมูล ความก้าวหน้าที่
เกี่ยวกับอุปกรณ์และสื่อด้านดิจิทัล 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

3.2 ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ และสื่อ
ด้านดิจิทัลอย่างสม่ าเสมอ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 
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และระบบเครือข่าย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
  

3.3 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสื่อด้าน
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของบุคลากรอยู่เสมอ 

สอบข้อเขียน และตัวอย่าง
ผลงานที่ผ่านมา 

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2. ทักษะการสรุป และจัดท ารายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน 
2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT 
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน 
6. ความรู้ ความเข้าในในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

  หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการ

สารสนเทศ 
2. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์

สารสนเทศ 
3. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการน า

สารสนเทศไปใช้ 
4. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการ

สารสนเทศ 
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5. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน  ใบรับรองการผ่านการอบรมด้านการใช้
งาน ICT 

6. ประวัติผลงาน  ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหัวน้างาน การสอบถามจากพนักงานองค์การที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  ผลการสอบข้อเขียน 
  2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน

รูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆเพ่ือท าการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ 

2. วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพ่ือกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานน า
สารสนเทศที่ได้มาใช้เพ่ือประกอบการท ารายงาน 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอความต้องการ
ให้กับฝ่าย IT ขององค์การ 

4. เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
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5. เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลส าหรับการวางระบบ 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 เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20400  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเอง และผู้อื่น 

3. ทบทวนครั้งท่ี  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงความสามารถในการโค้ช และการให้
ค าแนะน า เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงาน ตลอดจนใช้ความรู้นั้นในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถและศักยภาพ และ
พัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2040001 

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

  
  

1.1 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิธีการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้ง
ในวิชาชีพและรอบตัวอย่างสม่ าเสมอ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทั้งระดับบุคคล
และองค์การ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

 2040002  

ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 

  

2.1 ติดตาม วิเคราะห์ข่าวสาร และสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

2.2 ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

 2040003 

ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาปรับปรุงงาน 

 

3.1  ริเริ่ม และประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยี
ใหม่ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

2040004 
วางแผนและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน 
  
  

4.1 วิเคราะห์ความจ าเป็น ก าหนดเป้าหมาย 
และวางแผนการพัฒนาผู้ร่วมงาน 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

4.2 แสดงบทบาทและใช้เทคนิควิธีการโค้ช การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

4.3 ด าเนินการพัฒนาผู้ร่วมงานตามแผน ให้
ค าแนะน าปรึกษา ติดตามผล และติดตามผล 
และ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสื่อสาร การฟัง การถาม และการให้ค าแนะน าปรึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้

อย่างเหมาะสม 
2. ทักษะการก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา 
3. ทักษะการปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

และไม่แน่นอน 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม 
5. ทักษะการใช้เทคนิค และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิผล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในแหล่งข้อมูล และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
2. ความรู้และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
3. ความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
4. ความรู้และความเข้าใจในบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน 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. แนวคิดในการพัฒนาผู้อ่ืน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบข้อเขียน 
2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
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ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ความรู้ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
2. หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 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 เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20500  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด (Articulate thought and idea) และความรู้สึก โดยการ
ใช้การพูด การเขียน และการแสดงออกด้วยอวัจนภาษา (Oral, written and non-verbal communication 
skill) ในรูปแบบ และบริบทต่างๆ ที่หลากหลาย ( In a variety of forms and contexts) โดยสามารถ
ถ่ายทอด และรับ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก ระหว่างผู้ส่ง  และผู้รับสารเกิดความเข้าใจ
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเลือกใช้ช่องทาง เครื่องมือ และเทคนิคในการสื่อ (Utilize multiple media and 
technology) ให้กับผู้ อ่ืนได้หลากหลายวัตถุประสงค์ (For range of purpose) เหมาะสมกับลักษณะและ
คุณสมบัติของผู้รับสาร อาทิ สื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูล สื่อสารเพ่ือการสอน และสื่อสารเพ่ือกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจ 
(Motivate and persuade) ให้เปลี่ยนแปลงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
นั้นๆ สามารถประเมิน จัดล าดับ และตัดสินประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร (Know how to judge an effectiveness of media a priori as well 
as assess their impact) ได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ
ที่หลากหลาย ทั้งในด้านภาษา และวัฒนธรรม  ( In diverse environment, including multi lingual)
ตลอดจนสามารถถอดรหัส ตีความเจตนา ค่านิยม ทัศนคติในการรับ และส่งสารนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
(Decipher meaning, including knowledge value attitude and intentions) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2050001 

วิเคราะห์ และวางแผนการ
สื่อสาร 

  

1.1 วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการ
สื่อสาร ประเภท เนื้อหา ขั้นตอน 
วิธีการ เวลา และภาษาที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา สถานการณ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

การสอบข้อเขียน 

1.2 จัดท าสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือ การสอบข้อเขียน 

 2050002 

บริหารการสื่อสารและกลไกใน
การสื่อสาร 

  
  
  

2.1 ด าเนินการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ตามแผน 

การสอบข้อเขียน 

2.2 บริหารกลไกการสื่อสาร ช่องทาง 
สื่อ และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ 

การสอบข้อเขียน 

2.3 เก็บข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็น 
และ Feedback วิเคราะห์และ
ประเมินผลการสื่อสาร 

การสอบข้อเขียน 

2.4 ทบทวน ปรับเปลี่ยน และพัฒนา
แผนการสื่อสาร 

การสอบข้อเขียน 

 2050003 
สร้างความน่าเชื่อถือ 
  
  

3.1 สื่อสารเชิงรุก การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

3.2 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลต่างๆ ในองค์การ
อย่างสม่ าเสมอ 

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 
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3.3ตอบสนอง และชี้แจงต่อข้อสงสัย 
หรือปัญหาต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างฉับไว   

การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

 2050004  
น าเสนอผลงาน 

4.1 น าเสนอผลงานต่อที่ประชุม การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ 

 2050005  
เลือกใช้สื่อ และช่องทางท่ี
เหมาะสม 

5.1 เลือกใช้สื่อ และช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

การสอบข้อเขียน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ทักษะการน าเสนอ 
6. ทักษะการจัดท าสื่อและเครื่องมือสื่อสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการจัดท าสื่อ และเครื่องมือ 
2. ความรู้ในกลไกและกระบวนการบริหารการสื่อสาร 
3. ความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร และแนวทางการประเมินผลกระทบ เพ่ือปรับเปลี่ยนแผน 
4. ความรู้เกี่ยวกับสร้างวิธีการสื่อสารเชิงรุก และความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของ

ความรู้สึกของผู้รับสารในการสื่อสาร 
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์การทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการน าเสนอ 
7. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสื่อสาร ประเภทของสื่อ และข้อดีข้อเสีย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม 
2. บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง 
3. แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน น าไปปฏิบัติต่อได้ 
4. ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20600  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเคารพซึ่งกัน
และกัน (Respectfully with diverse team) มีความยืดหยุ่น (Exercise Flexibility) เต็มใจที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ (Willingness to be helpful) และประนีประนอม (Making necessary compromises) ต่อกัน มี
ความสามารถในการก าหนดและเชื่อมโยงเป้าหมายบุคคล หน่วยงาน องค์การ และแบ่งความรับผิดชอบในการ
ท างาน (Share responsibility) ร่วมกันอย่างสอดคล้อง ยกย่อง ชื่นชม แก่สมาชิกของทีมที่มีความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน (Value the individual Contribution) เสียสละ มองเห็นผลประโยชน์ และเป้าหมายร่วมกัน 
(Common goal) เป็นหลัก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี เหนียว
แน่น และผูกพันซึ่งกันและกัน ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
สมาชิกขององค์การ สมาชิกทุกคนในทีมต่างมุ่งมั่น และมีแรงขับอย่างแรงกล้ าที่จะผลักดันให้ทีมบรรลุ
เป้าหมาย และเกิดความส าเร็จสูงสุด อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถผลักดันโน้มน้าวจูงใจ (Motivation) 
สมาชิกในทีมให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เหตุและผลซึ่งกันและกัน รู้สึกเป็นมิตร และมีภาวะผู้น าในการ
ขับเคลื่อนทีมไปพร้อมๆ กันในทิศทางที่เหมาะสมกลมเกลียว และราบรื่น 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel 
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08) 

1 2 3 4 5 6 7 
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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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2060001 

ให้ความร่วมมือ 

  
  

1.1มีทัศนคติท่ีดี เคารพและเชื่อมั่นต่อ
ผู้ร่วมงาน 

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา 

1.2กระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

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

1.3สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี และผูกพันซึ่งกัน
และกัน 

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

2060002 

ท างานเป็นทีม 

  
  
  
  

2.1เปิดใจ ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างด้วยเหตุและผล 

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

2.2ร่วมก าหนดเป้าหมายของทีมงาน และ
จัดสรรบทบาทหน้าที่ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือการสัมภาษณ์ 

2.3ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อ
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถ 

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

2.4เสนอความคิดเห็น ให้ค าแนะน า และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตรงไปตรงมาและจริงใจ 

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

2.5มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เคารพและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของทีม 

การสอบข้อเขียน และ/หรือการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และ/หรือการประเมิน 360 
องศา และ/หรือการสัมภาษณ์ 
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2.6ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงความ
หลากหลายอื่นๆ และใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 

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

2.7จัดการความขัดแย้ง อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินงาน 

การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ 

 2060003 
ภาวะผู้น า 
  
  
  
  

3.1เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อม
รับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น 

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

3.2สร้างโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกในทีม
มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
ผูกพันต่อเป้าหมายของทีมร่วมกัน 

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

3.3ให้แนวทาง ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

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

3.4ให้ค าแนะน าช่วยเหลือพัฒนาขีด
ความสามารถของทีมงานและบุคลากร 

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

3.5ติดตามประเมินผลการท างานของทีม 
ชื่นชม และสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย 

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

 

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

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. ทักษะในการระบุเป้าหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกของทีมงาน 
3. ทักษะด้านการน าเสนอ แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน 
4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ 
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5. ทักษะด้านการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีม สนับสนุนสมาชิกทีมงานให้
มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลง 

6. ทักษะด้านการเป็นผู้น า แสดงออกถึงการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้และความเข้าใจ ในหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ 
2. ความเข้าใจ และการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างของบุคคล และน ามาเป็นประโยชน์

ในการท างานร่วมกัน 
3. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และวิธีการบริหารความขัดแย้ง 
4. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้พัฒนาของผู้ใหญ่ 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติ ง าน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ ที่ ต้ อ งการ  (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แฟ้มประวัติการท างาน 
2. แฟ้มประวัติสะสมผลงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลการสอบข้อเขียน 
2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ภายในทีม และภายนอกทีม

เป็นบทบาทหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ และบทบาทท่ีไม่เป็นทางการในการท างาน
ร่วมกันหมายคามรวมถึง การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20700  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี      4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ (Change Management and Partnering) เป็น
ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจ และกลยุทธ์องค์การ 
รวมถึงความสามารถในการโน้มน้าวผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนองตอบ 
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2070001 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

  
  

1.1 วิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย และ
วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา) 

1.3 ติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผน ประเมินผล และปรับเปลี่ยนแผน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา) 

 2070002 

สร้างความน่าเชื่อถือ และโน้ม
น้าวให้ผู้อื่นเห็นชอบและปฏิบัติ
ตาม 

  

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนด
เป้าหมาย และแนวทางการน าเสนอ 

การสัมภาษณ์ 

2.2 ด าเนินการน าเสนอ รับฟังความ
คิดเห็น โต้แย้ง และอภิปรายเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 

การสัมภาษณ์ 

 2070003 
เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ และคู่คิด
เชิงกลยุทธ์องค์การ (Business 
& Strategic Partnering) 
  
  
  
  

3.1 ศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจของ
องค์การ ประเภทธุรกิจ นโยบาย กล
ยุทธ์องค์การ เป้าหมาย แผนงาน จุด
แข็งจุดอ่อน  

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

3.2 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจขององค์การ เช่น คู่แข่ง คู่
ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย  เป็นต้น 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

3.3 ร่วมก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆในองค์การ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

3.4 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้บริหาร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การและหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา) 
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3.5 สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดี 
และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การ 

การสัมภาษณ์ และการสอบ
ข้อเขียน (กรณีศึกษา) 

 2070004 
 
บริหารความเสียง 
  
  
  

4.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การที่
อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

4.2 ก าหนดแนวทางและแผนป้องกัน
ความเสี่ยงจากการด าเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

4.3 ด าเนินการ ติดตาม และทบทวน
ผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันความ
เสี่ยง สรุปและน าเสนอผล 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

4.4 ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

 2070005 
บริหารสถานการณ์วิกฤต 
  
  

5.1 วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตที่อาจ
เกิดข้ึน และติดตามสถานการณ์ต่างๆ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

5.2 ก าหนดแนวทางบริหาร และแผน
ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
วิกฤต 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

5.3 ด าเนินการตามแผนงาน และ
ประเมินผล เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ 

การสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสัมภาษณ์ 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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 และก าหนดเป้าหมายและ
แผนงานการน าเสนอ 

4. ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5. ทักษะการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการด าเนินงาน 
6. ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และการจูงใจผู้อื่น 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารโครงการ 
3. ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง 
4. ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การ 
5. ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์

องค์การ 
6. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน 
7. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
8. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง 
9. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล และการ

น าเสนอผล 
10. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล 
11. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต แนวทางการป้องกัน และรับมือกับ

สถานการณ์วิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน 
12. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้น 
13. ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. แนวคิด วิธีการโน้มน้าวผู้อ่ืน 
3. ตัวอย่างแผนงาน และแนวด าเนินธุรกิจขององค์การ 
4. ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
5. ตัวอย่างแผนการบริหารสถานการณ์วิกฤติ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1.  ผลการสอบข้อเขียน 
2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis) หมายถึง กระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจท าให้

เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือต่อสาธารณะ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20800  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความหลากหลาย 

3. ทบทวนครั้งที่  ไม่มี    4. สร้างใหม่       

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารงานบุคคล 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถในการบริหารความหลากหลายของแต่ละบุคคล อันหมายถึงด้านชาติพันธุ์ เพศ อายุ รวมถึง
ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย ตระหนัก 
เห็นคุณค่าของความหลากหลาย (Valued Diversity) และให้ความส าคัญกับแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถน าจุดแข็งในความหลากหลายของแต่ละบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์การ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นักบริหารงานบุคคล 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (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. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2080001 

ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลาย 

  
  

1.1ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความหลากหลายที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน และแนวโน้มความท้าทายที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์การ 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

1.2 ออกแบบและจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ในทุกๆ ระดับได้ความรู้และมีส่วนร่วมร่วมกัน โดย
ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงาน (Learning 
Style) และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning culture) 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

1.3 จัดช่องทางเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย 
และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

 2080002 

สร้างบรรยากาศของการหลอม
รวมความแตกต่างหลากหลาย
ของบุคคลเข้าด้วยกัน 

  
  

2.1 ก าหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายในองค์การ 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

2.2 สนับสนุน และส่งเสริมการมีความเคารพซึ่งกันและ
กัน (Respect) การเปิดใจรับฟัง (Open-
mindedness)  

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

2.3 จัดช่องทางเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย 
และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

 2080003  
บริหารความขัดแย้งในองค์การ 
  
  

3.1 นิยามประเด็นความขัดแย้ง โดยรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดประเด็นความขัดแย้ง 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 
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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  ด าเนินการบริหารความขัดแย้ง ตามข้อสรุป
ร่วมกัน 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

 2080004 
บริหารความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
  
  

4.1 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ค่านิยม และแนวทางการอยู่ร่วมกัน 
(awareness) 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

4.2  ปลูกฝังการรับรู้และความไวกับวัฒนธรรม 
(Cultural sensitivity) ให้กับพนักงาน 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

4.3 ออกแบบและก าหนดตัวแบบพฤติกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เหมาะสม (Cultural competence) 

การสอบ
ข้อเขียนและ/
หรือการ
สัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (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. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan)   
3. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการท างานในทีมงานที่มี ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross cultural 

team)  
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 
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)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติ ง าน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ 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) ค าแนะน าในการประเมิน 

ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่
ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่ก าหนด  

วิธีการประเมิน 

 1. ผู้ประเมินท าการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบ
ผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ 

  2. ผู้ประเมินท าประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ไม่มี 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
ไม่มี 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน 
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คณะผู้จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 
1.นายสุวิช นุกูลสุขศิริ                     หัวหน้าคณะท างานโครงการ 
2.นายวรกิต เตชะพะโลกุล     รองหัวหน้าคณะท างานโครงการ 
3. นางสาวอนิญชนา หอรัตนชัย                         นักวิเคราะห์ 
4.นางสาวชุษฎา  ศรีกิจวิไลกุล                           นักวิเคราะห์ 
5.นางสาวจารุภา สุวรรณเวช     นักวิเคราะห์ 
6.นางสาวธนิสา แดงสี        เลขานุการโครงการ 
7.นางสาวเกศยา  กาฬแก้ว               ผูช้่วยเลขานุการโครงการ 
8.นางสาวศรมณ ชัยวัฒนไชย     ผู้ประสานงานโครงการ 
 
ประวัติคณะท างาน 
1. นายสุวิช นุกูลสุขศิริ                     หวัหน้าคณะท างานโครงการ 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเนส ไอพีเอส จ ากัด 
ที่ปรึกษาการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล และวิทยากรฝึกอบรม  

การศึกษา 
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ   บริษัท แองโกล-ไทย (ประเทศไทย) จ ากัด  
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  บริษัท เดอะเมตัลบ๊อกซ์ ประเทศไทย จ ากัด  
• ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด 

การฝึกอบรมและดูงาน 
•   2542 ดูงาน  บริษัท Total Indonesia      กรุงจาการ์ตาร์ และบาลิคปาปัน  อินโดนีเซีย                    
•   2543 ฝึกงาน บริษัท  Total Abu Abugoose    กรุง  Abu Dhabi   ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรต์  UAE                        
•   2544 ดูงาน  ส านักงานใหญ่บริษัท Total Fina Elf  กรุง Paris ประเทศฝรั่งเศส 

ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
•  ออกแบบโครงสร้างองค์กร 
•  การตรวจสอบองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
• การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  
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• การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน  
• การส ารวจค่าตอบแทน  
• การพัฒนาระบบบริหารผลงาน  
• การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร  
• การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ  
• แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ออกแบบระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับ SMEs 
ตัวอย่างองค์การทีศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
• บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
• บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด  
• บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน) 
• สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
• บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน)  
• บริษัท ดั๊กคิง จ ากดั 
• บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
• กลุ่มบริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จ ากัด 
• บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
• บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท พีทีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จ ากัด  
• บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
• บริษัท จันวาณิชย์ ซิเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จ ากัด 
• บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
• Holcim Services (Asia) Ltd. 
•บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
• กลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน 
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จ ากัด 
•  บริษัท โตโยต้า ทูโช่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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•  บริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ จ ากัด 
•  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
•  บริษัท สยามพิวรรธ จ ากัด  
•  บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  
•  บริษัท เอกชัย ดิสตริบิวชั่น จ ากัด (มหาชน)  
•  บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)  
•  บริษัท เน็ตมาร์ค ประเทศไทย จ ากัด  
•  บริษัท ทาคาตะ ทีโอเอ จ ากัด  
•  บริษัท โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  
•  บริษัท ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล จ ากัด  
•  บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี (ประเทศไทย) จ ากัด  
•  สภากาชาดไทย  
•  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
•  บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
•  บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด  
•  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด  
•  บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากัด (มหาชน)  
•  บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
•  ฯลฯ 

กิจกรรมพิเศษ 
• อาจารย์พิเศษปริญญาตรีและปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ฯลฯ  
• วิทยากรพิเศษ  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
• วิทยากรพิเศษ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ

ไทย  
• สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การฝึกอบรมผ่านดาวเทียม บริษัท เอ็นทียู 

(ประเทศไทย) จ ากัด   และวิทยากรขององค์การ หน่วยงาน และสถาบันฝึกอบรม ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนอ่ืนๆ
อีกจ านวนมาก 
Mobile : 089-104-2306 
suwich@onenessips.co.th  
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2. นายวรกิต เตชะพะโลกุล        รองหัวหน้าคณะท างานโครงการ 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

ที่ปรึกษาการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล และวิทยากรฝึกอบรม  บริษัท วันเนส ไอพีเอส 
จ ากัด 

การศึกษา 
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโทบริหารทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
• ที่ปรึกษา  บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท  ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จ ากัด (มหาชน) 
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  สายงานขาย และการตลาด  
บริษัท  แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ธุรกิจไอศกรีม  บริษัท เนสเล่ไทย จ ากัด 
• ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท  ไทยแอร์เอเชีย  จ ากัด 

การฝึกอบรมและดูงาน 
• 2549    ฝึกอบรม Passion for People  
บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ จ ากัด ประเทศมาเลเชีย    
• 2550    ฝึกอบรม Nestle way of Human Resources Management  
 บริษัท เนสเล่ไทย จ ากัด  
• 2554    ฝึกอบรมและดูงาน Strategic Management         
 บริษัท  แอร์เอเชีย จ ากัด กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
•  การตรวจสอบองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
•  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  
• การออกแบบ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
•  การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน  
• การส ารวจค่าตอบแทน  
•  การพัฒนาระบบบริหารผลงาน  
•  การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ  
•  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
•  การออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
•  การจัดท าคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
•  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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•  การพัฒนาสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงคู่คิดทางธุรกิจ 
 
ตัวอย่างองค์การทีศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

•  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน) 
•  กลุ่มบริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จ ากัด 
•  บริษัท พีทีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จ ากัด  
•  บริษัท จันวาณิชย์ ซิเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จ ากัด 
•  บริษัท โตโยต้า ทูโช่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
•  บริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ จ ากัด 
•  บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จ ากัด 
•  บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จ ากัด 

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 จ ากัด (มหาชน] 
• ที่ปรึกษาด้านงานทรัพยากรบุคคล  [บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด] 
• ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม [บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด] 
• ที่ปรึกษาด้านงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร [บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จ ากัด] 
• ผู้จัดการแผนกวางแผนทรัพยากรบุคคล  [บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จ ากัด] 
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด] 
• นักวิจัย   [สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์] 
• เจ้าหน้าที่บุคคล [บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด] 
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4.นางสาวชุษฎา  ศรีกิจวิไลกุล                                                       นักวิเคราะห์ 
การศึกษา 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ 
 สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 หัวหน้าแผนกสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
      บริษัท โฟร์ ที. จ ากัด 
           มกราคม 2553 – มีนาคม 2555  ที่ปรึกษา 
      บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด 
           สิงหาคม 2547 – ธันวาคม 2552  ผู้ช่วยที่ปรึกษา 
      บริษัท การจัดการธุรกิจ จ ากัด 
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5.นางสาวจารุภา สุวรรณเวช                                  นักวิเคราะห์ 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและโครงการที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย 
การศึกษา 

ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาโทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
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 

• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• 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. 
• สรุปผลการส ารวจ Employee Engagement 
• สรุปผลการส ารวจ 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 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
  เจ้าหน้าที่พัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์ และผู้ช่วยที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย 
การศึกษา 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3.19) 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (องค์การและการจัดการ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.73) 
รางวัลเรียนดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
โครงการที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

• PTT Group 
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• 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 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

หัวหน้าฝึกอบรม สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
การศึกษา 

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง สายวิชาการบริหาร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 3.11) 
 ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (เกรดเฉลี่ย 3.67)  
 รางวัลเรียนดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 

• เจ้าหน้าที่ประสานงานสัมมนาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)  
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในต าแหน่ง 

- 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 จ ากัด 
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- 
kesya@pmat.or.th  
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8.นางสาวศรมณ ชัยวัฒนไชย      ผู้ประสานงานโครงการ 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน  
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา (เกรดเฉลี่ย 
3.62) 
 ปริญญาโท   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.70) 
 รางวัลเรียนดี   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ผู้ประสานงานโครงการวิจัย : โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ระบบการแก้ไขปัญหาการ
ขัดกันในเรื่องเขตอ านาจศาลและค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลของไทย ในช่วง พ.ศ. 2544 -พ.ศ. 
2553” ความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ ศาลปกครอง 
 ผู้ช่วยวิจัย : ศูนย์สาธารณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การฝึกอบรมและดูงาน 
 2557 การจัดการงานบุคคล PM รุ่นที่ 404 
ตัวอย่างผลงานโครงการศึกษา วิจัย และโครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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