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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคคล

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงการพัฒนากาลังคนจากภาคผู้ใช้กาลังคนสู่ภาค
ผู้ผลิตกาลังคน และให้การรับรองสมรรถนะวิชาชีพของกาลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่ปรึกษา

กาหนดอาชีพ

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาพิเคราะห์

จัดทามาตรฐานอาชีพ

ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ

ตรวจประเมินและ
จัดตั้งองค์กรรับรอง
ภาคการศึกษา
ฝึกอบรมเพิ่มเติม

ทดสอบสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ

ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ/
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิการศึกษา+สมรรถนะ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

เทียบเคียง
คุณวุฒิ
การศึกษา

ความก้าวหน้าทางการศึกษา

กระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐ

จัดประชุม stakeholders ประจาปี

การขออนุมัติแผนงานและงบประมาณ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพประจาปี
ต่อคณะกรรมการ สคช.

Focus group

จัดจ้าง
ที่ปรึกษา

บริหาร
โครงการ

เสนอเคณะกรรมการรับทราบ

ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

คุณลักษณะชั้นคุณวุฒิแต่ละระดับ
ความรู้
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HR Expert
Senior HR
Professional

หลักการ ทฤษฎี ถ่ายโอน
ความรู้สู่การปฏิบัติ
หลักการ ทฤษฎี เทคนิคการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ทักษะ

ผลลัพธ์

นาผลวิเคราะห์มาปรับใช้ใน
สถานการณ์ซับซ้อน

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน พัฒนาวิธี
ปฏิบัติงาน ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย

นาผลวิเคราะห์มาใช้วิธีการ
เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ทักษะการวิเคราะห์เพื่อใช้วิธีการ
เหมาะสมในสถานการณ์ที่
แตกต่าง

ตัดสินใจได้อิสระในงานที่ซับซ้อน
ไม่ชัดเจน
ทาตามแบบแผน มาตรฐาน แก้ปัญหา
ที่แตกต่างด้วยความร่วมมือ

HR Professional

หลักการ ทฤษฎี วิเคราะห์วิธี
ปฏิบัติงาน

HR Practitioner

ประยุกต์หลักการ และแนวคิด ทักษะการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ทาตามแบบแผน มาตรฐาน แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่กาหนด

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล
(บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 3
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล
(พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3
 อาชีพนักบริหารงานบุคคล
(เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) ชั้น 3

3











อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากาลัง) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ชั้น 4
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) ชั้น 4

4

5

อาชีพนักบริหารงาน
บุคคล ชั้น 5
อาชีพนักบริหารงาน
บุคคล ชั้น 6

6

นักบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ชั้น 3
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒวิ ิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา

นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทน ชั้น 3
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาบริหารค่าตอบแทน
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงาน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา บุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

นักบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชั้น 3
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาพนักงานสัมพันธ์
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
สาขาพนักงานสัมพันธ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา

นักบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงาน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
บุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา

การเลื่อนระดับคุณวุฒวิ ิชาชีพ

นักบริหารงานบุคคล สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานและแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็น
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะ
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
และประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาสรรหาและคัดเลือก
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
บุคลากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารค่าตอบแทน ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหารค่าตอบแทน
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
วิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาบริหารค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่าน
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการ
ทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาพนักงานสัมพันธ์
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพ
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
บริหารงานบุคคลสาขาพนักงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบ
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
วิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้า
รับการทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาวางแผนอัตรากาลัง ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาวางแผนอัตรากาลัง
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10602 วิเคราะห์อัตรากาลัง
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10605 ติดตาม กากับดูแลการบริหารอัตรากาลังตามแผน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
วิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาวางแผนอัตรากาลัง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่าน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
ทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารผลงาน ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหารผลงาน
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
10706 ประเมินผลงานและหารือผล
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
10707 นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา บริหารงานบุคคลสาขาบริหารผลงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
วิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้า
รับการทดสอบในชั้น 4

นักบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ ชั้น 4
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาพัฒนาองค์การ
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10902 วินิจฉัยองค์การ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ต้องใช้ความรูพ้ ื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
วิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาพัฒนาองค์การ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการ
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบ
ในชั้น 4

สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 5
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Sr. HR Professional (SPHR)
หน่วยสมรรถนะร่วม

หน่วยสมรรถนะ

10902 วินิจฉัยองค์การ
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
10103 กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 5 ต้องเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานทีต่ ้องใช้ความรู้
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ความชานาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือหลากหลายสาขา
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลากหลายสาขา
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ โดยไม่
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ4 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบ
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คดิ เชิงธุรกิจ
ในชั้น 5
20800 บริหารความหลากหลาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 5
หน่วยสมรรถนะ

10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือก 10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
บุคลากร
10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10501 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนา
10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
ทรัพยากรบุคคล
10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10304 จัดทาระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10602 วิเคราะห์อัตรากาลัง
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

หน่วยสมรรถนะ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 5
10603 การวางแผนอัตรากาลัง
10604 นาเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
10605 ติดตาม กากับดูแลการบริหารอัตรากาลังตามแผน
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของ
บุคลากร
10706 ประเมินผลงานและหารือผล
10707 นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
10708 ประเมินความสาเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ

10802 ออกแบบ และจัดทาระบบสมรรถนะ
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent
10807 จัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
10902 วินิจฉัยองค์การ
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
10905 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
ผู้ชานาญการพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง หรือ HR Expert (EHR)
หน่วยสมรรถนะร่วม
10101 วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10102 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
10103 กาหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
10104 กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
10105 วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาเอกสารกลยุทธ์
10106 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์
20100 จรรยาบรรณวิชาชีพ
20200 คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20300 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
20400 พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
20500 สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
20600 ให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
20700 บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คดิ เชิงธุรกิจ
20800 บริหารความหลากหลาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
ผูท้ ี่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรูค้ วามชานาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานบริหารอื่นๆ มีทักษะความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก
และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ หรือในวิชาชีพ โดยไม่
จาเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3, 4
และ 5 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5

หน่วยสมรรถนะ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
10201 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10202 วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10203 กาหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
10204 ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
10205 ดาเนินการจ้างงาน
10206 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
10301 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน
10302 จัดทาโครงสร้างระดับงาน
10303 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
10304 จัดทาระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
10305 บริหารและประเมินผลการดาเนินงานค่าตอบแทน

10306 การสื่อสารระบบค่าตอบแทน
10401 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์
10402 สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10403 บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10404 บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10405 จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
10406 สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
10501 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
10502 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
10503 บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10504 ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10505 เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น
10506 สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
10601 การกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากาลัง
10704 วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
10603 การวางแผนอัตรากาลัง
10604 นาเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ 10705 จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
10706 ประเมินผลงานและหารือผล
10701 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน
10707 นาผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
10702 ออกแบบระบบบริหารผลงาน
10708 ประเมินความสาเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
10703 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
10801 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
10802 ออกแบบ และจัดทาระบบสมรรถนะ
10803 ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
10804 วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

หน่วยสมรรถนะ สาขานักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
10805 ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
10806 บริหารพนักงานกลุ่ม Talent
10807 จัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
10901 กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
10902 วินิจฉัยองค์การ
10903 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
10904 บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
10905 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

กระบวนการประเมินสมรรถนะ
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1. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
A.

ACHIEVEMENT : ความสาเร็จในงาน

อธิบายความสาเร็จทีส
่ าคัญทีส
่ ด
ุ ในงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ท่านเคยผ่านมา โดยระบุ
1) ชว่ งระยะเวลาทีเ่ กิดขึน
้
2) รายละเอียดเหตุการณ์
3) บทบาทของท่านในเหตุการณ์
4) ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเหตุการณ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นร่วมกับความสาเร็จ
5) ท่านคิดว่า อะไรคือ Key Success Factor ของความสาเร็จ
ดังกล่าว เพราะเหตุใด
B.

PAST EXPERIENCE : ประสบการณ์การปฏิบ ัติงานจริง

C.

AWARD : ผลงาน หรือรางว ัลทีไ่ ด้ร ับ
ระบุ ผลงาน หรือรางวัลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบต
ั งิ านทรัพยากรบุคคลทีท
่ า่ นเคยได ้รับ อาทิ
ผลงานทางวิชาการ รางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบต
ั ร ทีไ่ ด ้รับจากสถาบันต่างๆ ทีม
่ ี
ี งานบริหารทรัพยากรบุคคล และอืน
มาตรฐานและเป็ นทีย
่ อมรับในวิชาชพ
่ ๆ

D. CERTIFICATE : ใบร ับรอง
อธิบายประสบการณ์การปฏิบต
ั งิ านทรัพยากรบุคคล โดยระบุลก
ั ษณะ
ระบุ ใบรับรอง หลักฐานแสดงการผ่านการพัฒนา และอบรม ดูงาน ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
งาน ขอบเขต และความรับผิดชอบของท่านในงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ปฏิบต
ั งิ านทรัพยากรบุคคล (หากมี)
ี ทีท
ี โดย
มาตรฐานวิชาชพ
่ า่ นขอรับการรับรองมาตรฐานวิชาชพ
ละเอียดพร ้อมแนบเอกสารตัวอย่างผลงาน หรือเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
SOCIAL CONTRIBUTION : การทาประโยชน์ให้ก ับ
ในการปฏิบต
ั งิ าน ตามแนวทาง (Guideline) ทีก
่ าหนด
E.
ี การบริหารทร ัพยากรบุคคลในประเทศไทย
วิชาชพ
ี การ
ระบุ บทบาท หรือกิจกรรมทีท
่ า่ นได ้มีโอกาสเข ้าร่วมกิจกรรมทางสงั คมต่อสงั คมวิชาชพ
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือการปฏิบต
ั ต
ิ นในลักษณะการแลกเปลีย
่ น แบ่งปั น เพือ
่ อุทศ
ิ ตน
ี งานทรัพยากรบุคคล
และเพือ
่ เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชพ

การสอบข้อเขียน (Test)
2. สอบข้อเขียน

ชั้นคุณวุฒิ

น้าหนัก

ชุด A :
HR Concept & Strategy

6

60 %

50 ข้อ

5

70 %

50 ข้อ

4

80 %

50 ข้อ

3

90 %

50 ข้อ

ชุด B :
HR Expertise
สมรรถนะละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ
1.5 ชั่วโมง
สมรรถนะละ 50 ข้อ
สอบตามสมรรถนะที่เลือก
สมรรถนะละ 50 ข้อ
สอบตามสมรรถนะที่เลือก
สมรรถนะละ 50 ข้อ
สอบตามสมรรถนะที่เลือก

ชุด C : Professional
Practices
60 ข้อ
60 ข้อ
50 ข้อ
50 ข้อ

เกณฑ์การพิจารณารับรองสมรรถนะ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
ชั้นคุณวุฒิ

เกณฑ์การผ่านการทดสอบสมรรถนะ

ชั้น 6
(EHR)

ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะชั้น 6ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยมีคะแนนแต่ละชุดข้อสอบ คือ ชุด A,B,C มากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
รวมจากการสอบข้อเขียนทั้ง 3 ชุด และคะแนนการพิจารณา Portfolio มากกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดย
ผลการสอบสัมภาษณ์พิจารณาโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยพิจารณาในภาพรวมว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เป็นมติเอกฉันท์
ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะชั้น 5 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยมีคะแนนแต่ละชุดข้อสอบ คือ ชุด A,B,C มากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
รวมจากการสอบข้อเขียนทั้ง 3 ชุด และคะแนนการพิจารณา Portfolio มากกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดย
ผลการสอบสัมภาษณ์พิจารณาโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยพิจารณาในภาพรวมว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เป็นมติเอกฉันท์
ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะชั้น 4 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยมีคะแนนแต่ละชุดข้อสอบ คือ ชุด A,B,C มากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
รวมจากการสอบข้อเขียนทั้ง 3 ชุด และคะแนนการพิจารณา Portfolio มากกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดย
ผลการสอบสัมภาษณ์พิจารณาโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยพิจารณาในภาพรวมว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เป็นมติเอกฉันท์
ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะชั้น 3 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยมีคะแนนแต่ละชุดข้อสอบ คือ ชุด A,B,C มากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
รวมจากการสอบข้อเขียนทั้ง 3 ชุด และคะแนนการพิจารณา Portfolio มากกว่าร้อยละ 70

ชั้น 5
(SPHR)
ชั้น 4
(PHR)
ชั้น 3
(HRP)

สคช. เชี่ยวชาญ

สานสร้างมาตรฐานอาชีพ

