มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

โครงการการวิจัย

เพื่อจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จัดทำ�โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในโครงการจัดทำ�มาตรฐานวิชาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น กระบวนการ     
การศึ ก ษาวิ จั ย จำ � เป็ น ต้ อ งรายงาน
โครงการร่างการดำ�เนินงานเบื้องต้น
เกี่ยวกับการศึกษา และขอบเขตการ
ดำ � เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
มาตรฐานอาชี พ และคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ
ของอาชีพที่มีการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ
ของต่ า งประเทศ ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
และการกำ � หนดและรั บ รองความรู้
ความสามารถ หรื อ สมรรถนะของ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จัดทำ�มาตรฐานอาชีพของประเทศไทย และ
นานาประเทศที่ประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ ประกอบด้วย 2 สายงาน คือ สายงาน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี 3 สาขา 9 อาชีพ ได้แก่ 1. สาขาการพัฒนาโครงการ     
2. สาขาการบริหารโครงการ และ 3. สาขาการขายและการตลาดโครงการ และ
สายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  
ระบบคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ แห่ ง ชาติ มี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง      
การรับรองสมรรถนะของกำ�ลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ
ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบ   
คุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กำ�หนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการกำ�หนดระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพที่กำ�หนดโดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทำ�งาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยัง
ไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่กำ�หนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ
แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการทำ�งาน
หรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคำ�อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขต
ความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของ
การทำ�งานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำ�ลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพที่กำ�หนดเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษา
ในระดับประเทศและสากล
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ
ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ (ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ)
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ขอบเขตและแนวทางการดำ�เนินงาน
มี 5 ขั้นตอนหลัก
ขั้นการเตรียมการ
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการ
บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
ถึงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทางสื่อ ไม่น้อยกว่า
วิชาชีพละ 5 ครั้ง
2. ประสานงานกั บ ผู้ ป ระกอบการ
บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคล
โดยทั่วไปเข้าร่วมการจัดทำ�มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กั บ สาขาอาชี พ เป้ า หมาย เพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทำ �
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยเป็นการตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้ง
จากในประเทศ และต่างประเทศ
สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สหพันธรัฐมาเลเซีย Jaafar (2013)
ได้อธิบายถึงแนวคิดกระบวนการในการ
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศ
มาเลเซียว่าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 8
ขั้ น ตอนที่ สำ � คั ญ ประกอบไปด้ ว ย
การริเริ่มโครงการ การประเมินโครงการ
การเข้าถือสิทธิ์ที่ดินจัดสรร การออกแบบ
และคิ ด ต้ น ทุ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าต
การทำ�ข้อตกลงต่างๆ การดำ�เนินงาน
พัฒนา การจัดการและจำ�หน่าย แต่ว่า
ทาง (Abdullah, Harun, & Rahman,
2011:74) นั้นได้มองถึงขั้นตอนการ
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศ
มาเลเซียที่แตกต่างออกไป โดยอธิบาย
Government Housing Bank
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ว่ า ในแต่ ล ะทุ ก ๆ การพั ฒ นาอสั ง หาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียนั้น จะได้รับ
รูปแบบบางส่วนมาจากแนวคิดวงจรชีวิต
ของโครงการ (Project Life Cycle : PLC)
และจึงได้ทำ�การสรุปรวมขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้
เหลือเพียง 3 ขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำ�คัญ
อันประกอบไปด้วย ขั้นตอนก่อนทำ�การ
พัฒนา ขั้นตอนในการก่อสร้าง และ
ขั้นตอนหลังจากการก่อสร้าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศ จะกำ � กั บ โดย
สมาคม หน่วยงานที่กำ�กับควบคุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ใน 2 ลักษณะ ก็คือ
1. กำ�กับดูแลด้วยหน่วยงานของรัฐบาล
หรือ The Bureau of Real Estate ของ
แต่ละรัฐ ซึ่งมีการกำ�กับควบคุมกันเอง
ซึ่ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ จะใช้ ม าตรฐาน
เดี ยวกั บ National Association of
Realtors (NAR) ซึ่งแต่ละรัฐสามารถ
นำ � คุ ณวุ ฒิ ม าเที ย บเคี ย งกั น ได้ และ
2. กำ�กับดูแลด้วยหน่วยงานเอกชน ซึ่ง
คือ National Association of Realtors
(NAR) ซึ่งเป็นสมาคมที่ ใหญ่ที่สุดใน
ทวีปอเมริกาเหนือเป็นองค์กรที่มีการ
กำ�กับดูแล ฝึกอบรม และการสอบคัด
เลือกโดยหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ
องค์กรเองมีสมาชิกถึง 800,000 คน

ส่วนในเชิงวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ก็มีการดำ� เนินงานในส่วนนี้
คล้ายคลึงของประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะเน้นแยกย่อยตามมลรัฐ ทั้ง 50 มลรัฐ ภาครัฐจะให้ความสำ�คัญในส่วนของ
พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักมากกว่า
ที่จะต้องมีเอกสารอนุญาตทำ �งานก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ สถาน
ประกอบการโดยทั่วไป จะให้ความสำ�คัญในเชิงการวางกลยุทธ์ และวิเคราะห์
โครงการผ่านข้อกำ�หนด เกณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนในระบบ
การศึกษา หรือการต่อยอดในประกาศนียบัตร ในอาชีพที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มาตรฐานอาชีพคงจะมีความสำ�คัญมากขึ้นในสาขาอื่นๆ แทน ได้แก่ การบริหาร
ทรัพย์สิน หรือการจัดการทรัพยากรอาคาร เป็นต้น มากกว่าการเป็นมาตรฐาน
ของผู้ประกอบการ ที่สามารถว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้หรือมาตรฐานแทนได้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhang (2010:108-115) ได้อธิบายถึง
กระบวนการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีน โดยแบ่งออกเป็น 5
ขั้นตอน ที่สำ�คัญประกอบไปด้วย ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทำ�การก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ตลาดและการขาย และสุดท้ายคือขั้นตอนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน จีนได้มีการกำ�หนดกรอบร่างมาตรฐานวิชาชีพกลาง ซึ่งเป็นกรอบกลาง
ที่ใช้กำ�กับดูแลในทุกๆ สาขาอาชีพที่เป็นธุรกิจบริการในรูปแบบข้อบังคับ เพื่อ
กำ�กับดูแลเชิงมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการกำ�หนดกรอบนิยามต่างๆ อาทิเช่น คำ�ว่า
“วิชาชีพ” “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ” “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” “มาตรฐานการปฏิบัติตน” “บูรณาการความรู้
และสมรรถนะ” เป็นต้น

ประเทศออสเตรเลีย มาตรฐานอาชีพของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะมีความ
คล้ายคลึงกับของประเทศอังกฤษที่เน้นเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ มีหน่วยงานภาครัฐ
กำ�กับดูแล แต่ยังคงเน้นที่อาชีพนักขาย และตัวแทนขาย ที่จะมีพระราชบัญญัติ
กำ�กับดูแล การพัฒนาบุคลากร ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพผ่าน
ระบบการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา มีการอบรม
พัฒนาหลักสูตร จัดสอบ ประเมินผลการทำ �งาน รวมทั้งออกเอกสารรับรอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
วิทยฐานะต่างๆ มีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพรองรับ เพื่อช่วยกำ�หนดแบบแผนการ
สหรั ฐ อเมริ ก า การกำ � หนดเกณฑ์
ดำ�เนินงานและมาตรฐานต่างๆ แต่ก็ยังเป็นภาพกว้าง แต่ก็มีความเหมือนและ
มาตรฐานวิชาชีพ จะเน้นที่สายงานทาง
อ้างอิงกับกรอบมาตรฐานอาชีพกลางของประเทศ
ด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
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(CPD) ก็มีความคล้ายคลึงเช่นเดียวกัน
ทำ � ให้ น ายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ
สิ ง คโปร์ ก็ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การจัดทำ�
มาตราอาชี พ นายหน้ า ในสิ ง ค์ โ ปร์ จึ ง
ไม่มีกำ�หนดในหน่วยงาน SSOC (Singapore Standard Occupational Classification) แต่อาชีพนี้จะถูกควบคุม
ในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงนั้น ไม่มีการจัดทำ�คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า
โดย Council for Estate Agencies :
อสังหาริมทรัพย์แต่ได้มีการกำ�หนดมาตรฐานอาชีพนายหน้า (ตัวแทน) อสังหาCEA
ริมทรัพย์โดยมีหน่วยงาน Estate Agents Authority (EAA)ในฮ่องกง เป็นผู้ควบคุม
ประเทศอังกฤษ ภาพรวมของการ
ดูแล ซึ่งได้มีการนำ�มากำ�หนดใช้ในบางส่วน (มี 2 ประเภท) มีความเข้มงวดกว่า
ประเทศไทยมาก เพราะมีหน่วยงานรัฐมากำ�กับดูแล คือ สมาคมผู้ออกใบอนุญาต ประกอบอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหา
ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Estate Agents Authority (EAA) ได้ถูก ริมทรัพย์ (Estate Agent) ของประเทศ
ก่อตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยตัวแทนนายหน้าอสังหา- อั ง กฤษนั้ น จะยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต าม
ริมทรัพย์ หรือ Estate Agents Ordinance (EAO) และยังมีหน่วยงานที่เน้นใน กรอบภายใต้พระราชบัญญั ติ ตั วแทน
เรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบนี้ ทำ�ให้ นายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ปี 1979
อาชีพนายหน้าฯ ของประเทศนี้ จึงมีมาตรฐานอาชีพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับ เป็นหลัก โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ ใน
นานาชาติ และเป็นต้นแบบการนำ�ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในสิงคโปร์ และมาเลเซียอีกด้วย การควบคุมกำ�กับดูแลในเรื่องของการ
ประกอบอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหา
ประเทศสิงค์โปร์ การเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Estate Agents)
ริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ สำ � นั ก งานการค้ า
และพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ (Salespersons) ของประเทศสิงคโปร์นั้นได้มี
ยุติธรรม (Office of Fair Trading : OFT)
ข้อกำ�หนดตั้งแต่ 22 ตุลาคม ปี 2010 โดยบริษัทที่จะดำ�เนินงานในธุรกิจตัวแทน
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ส มาคมตั ว แทน
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ภายใน
นายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง ชาติ
ประเทศสิงคโปร์หรือต่างประเทศ จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากสภาตัวแทน
(The National Association of Estate
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (CEA) เท่านั้น
Agents : NAEA) ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการนำ�เอาระบบการบริหาร มุ่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตัวแทน
จัดการวิชาชีพนายหน้าฯ เหมือนประเทศฮ่องกง (ก่อนจัดตั้งหน่วยงานกำ�กับดูแล นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย NAEA
ฮ่องกง และสิงคโปร์ ลงนาม MOU กัน) ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแล นั้นเป็นที่ยอมรับภายในอุตสาหกรรม
การควบคุม การทดสอบ การจัดระดับชั้นของวุฒิบัตร การจัดสอบ และบทลงโทษ ธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ ผ่านทางสภาตัวแทนนายอสังหาริมทรัพย์ (Council for ของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก
Estate Agencies : CEA) รวมทั้งการดำ�เนินการในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง การเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Estate
Agents) และพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ (Salespersons) ของฮ่องกง ได้มีการ
จัดตั้งอย่างถูกกฎหมายเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี1997 ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Estate Agents Ordinance (EAO) โดยมี
หน่วยงานสมาคมผู้ออกใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Estate
Agents Authority (EAA) เป็นผู้ควบคุมดูแล
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โดยสรุ ป จะใช้ สำ � นั ก งานการค้ า
ยุติธรรม (Office of Fair Trading: OFT)
และสมาคมตั ว แทนนายหน้ า อสั ง หา
ริ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง ชาติ (The National
Association of Estate Agents: NAEA)
เป็นเสมือนต้นแบบของการบริหารจัดการ
วิชาชีพนายหน้าฯ ทั้งของฮ่องกง และ
สิงคโปร์ มีการสร้างมาตรฐานอาชีพ
ผ่านการแบ่งประเภทของใบอนุญาตเป็น
2 ระดับ คือ ระดับ 3 และ 4 ) และ 2
ประเภทหลัก คือ พาณิชย์ และเกษตร
มีการอบรม สัมมนา ดำ�เนินกิจกรรม
ร่วมกัน พัฒนาเชิงวิชาชีพ มีการทดสอบ
มีการประเมินองค์ความรู้อยู่เสมอทุกๆ
5 ปี เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการออก
พระราชบัญญัติก�ำ กับดูแลในเชิงวิชาชีพ
เทียบเท่ากับวิชาชีพบริการอื่นๆ เช่น
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือแพทย์
มีการเลื่อนระดับชั้นของใบอนุญาตตาม
ความสามารถ และประสบการณ์ทำ�งาน
มีการให้ความสำ�คัญของมาตรฐานอาชีพ
ซึ่งผ่านเกณฑ์ของใบอนุญาตที่ผู้นั้นจะ
พึงได้รับมาจากการสอบ หรือการพัฒนา
ตนเอง
ระบบการศึ ก ษาด้ า นนายหน้ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศไทย
ปัจจุบัน วิชาชีพของนายหน้าอสังหา
ริมทรัพย์ของประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้ว
ในระบบการศึกษาในแบบระบบปิด คือ
ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
ที่ กำ � กั บ ดู แ ลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
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ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะการอบรมเชิง
วิชาชีพ หรือการต่อยอดความรู้ผ่านการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหา
ริมทรัพย์ไทย หรือสถาบันเอกชนที่รับบริการจัดอบรมด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
โดยทั่วไปแล้ว ก็เป็นหลักสูตรที่เปิดประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ จะเน้นรูปแบบ
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะสั้น ประมาณ 1 - 2 วัน หรืออบรมระยะยาว คือ
ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งมีเนื้อสาระที่เน้นเกี่ยวกับ ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ระบบสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานตลาดและขาย การปิดการขาย
การควบคุมการขายด้วยคำ�ถาม การสำ�รวจทรัพย์ การคำ�นวณค่าโอน ความรู้
เกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น หลักของการเจรจาต่อรอง การแก้ไขข้อโต้แย้ง กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพนายหน้าฯ กฎหมายที่ดิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Real Estate
Agent) มีอัตราค่าอบรม ประมาณ 6,000 - 25,000 บาท โดยประมาณ เมื่ออบรม
จนจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ก็ ได้รับประกาศนียบัตร แต่ยังมิ ใช่เป็นเอกสาร
รับรองสถานะเชิงมาตรฐานวิชาชีพ ที่เทียบเท่ากับในต่างประเทศแต่อย่างใด หรือ
เอกสารรับรองคุณสมบัติ เหมือนกับวิชาชีพควบคุมอื่นๆ อาทิเช่น วิศวกร หรือ
สถาปนิก
ซึ่งโดยพื้นฐานของการอบรมฯ ก็จะเกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ในการดำ�เนินงานใน
วิชาชีพข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของตนเองได้ อย่างถูกหลัก
มีศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ปัจจุบันสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทย
ได้ มี การจั ด อบรมการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ นายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ ก็มีความคล้ายคลึงกับสถาบันเอกชนที่รับบริการจัดอบรม
ด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว
ผู้นั้นสามารถที่จะขอสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อขอรับบัตรประจำ�ตัว “นายหน้าอสังหา
ริมทรัพย์ ไทย” ได้
ขั้นการจัดการนำ�เสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอาชีพเป้าหมาย ใน 4 ประเทศ ได้แก่
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และประเทศออสเตรเลีย สำ�หรับสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และใน 4
ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สำ�หรับสายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงตาม
ข้อมูลในข้างต้น

หลังจากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งาน เพื่อจัดทำ�แผนภาพ
หน้าที่งาน (Functional Map) ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose),
บทบาทหลัก (Key Role) และหน้าที่หลัก (Key Function) ตลอดจนถึงหน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence),
หน่ ว ยสมรรถนะย่ อ ย (Element of Competence), เกณฑ์ การปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Criteria), ขอบเขต (Range), หลักฐานที่ต้องการ (Evidence
Requirement),แนวทางการประเมิน (Guidance of Assessors) ซึ่งได้มาตรฐาน
อาชีพออกมา 13 คุณวุฒิ หลังจากนั้นได้จัดการประชุมกับทางคณะกรรมการเพื่อ

ขอแสดงความคิดเห็นและลงนามรับรอง
แผนภาพหน้าที่ และจัดสัมมนาประชา
พิเคราะห์ โดยได้นาเสนอความก้าวหน้า
ของการทาแผนภาพหน้ า ที่ ง านและ
หน่วยสมรรถนะให้กับทางคณะทางาน
ผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ของสาขาวิ ช าชี พ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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(Key Function) ที่มีรายละเอียดครอบคลุมในแต่ละอาชีพ ซึ่งได้รับข้อชี้แนะ
ขั้ น การจั ด ทำ � มาตรฐานอาชี พ โดยใช้
จากผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ (Functional
Analysis /occupational analysis)
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานเพื่อจัดทำ�หน่วยสมรรถนะ (Unit of
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งาน
Competence) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element) เกณฑ์การปฏิบัติงาน
เพื่ อ จั ด ทำ � แผนภาพหน้ า ที่ ง าน
(Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) หลักฐานที่ต้องการ
(Functional Map) ประกอบด้วย
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (Evidence Requirement)
ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose)
แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) และกำ�หนดระดับสมรรถนะ
บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก
ของแต่ละอาชีพตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำ�หนด

3. เสนอผลการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ
ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
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เห็นชอบ ผ่านทางสมาชิกสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานฯ
เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และสามารถปฏิบัติได้จริง

4. จั ด สั ม มนาประชาพิ เ คราะห์ นำ � เสนอผลการจั ด ทำ � มาตรฐานอาชี พ และ
รับฟังความคิดเห็น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ผู้ ป ระกอบการ บุ ค ลากรและผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นอาชี พ ที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ๆ

ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

ขั้นการประเมิน (ทดสอบ) และสรุปผลการจัดทำ�กระบวนการรับรองคุณวุฒิ
ของเครื่องมือ โดยผู้ที่เป็นสมาชิกของ
เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
สมาคมฯ ต่างๆ เพื่อความถูกต้อง และ
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และจัดทำ�มาตรฐานครบถ้วนแล้ว ก็จะมีขั้นตอน สมบูรณ์ของเครื่องมือในลำ�ดับต่อไป
การประเมิน (ทดสอบ) เครื่องมือต่างๆ เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ศักยภาพ
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ขั้ น การสรุ ป ผลการจั ด ทำ � มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลการดำ�เนินงาน
การจั ด ทำ � ขึ้ น ตามกระบวนการที่
ผ่านมาในส่วนงานก่อนหน้านี้ จากนั้น
จะนำ�มาตรฐานอาชีพดังกล่าวไปดำ�เนิน
การออกแบบและจัดทำ�เครื่องมือประเมิน
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 7 ตามจำ�นวน
ระดับที่ก�ำ หนดไว้แต่ละสายงาน เครื่องมือ
ประเมินที่ออกแบบขึ้นมานั้นจะถูกนำ�
ไปประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เพื่อจะนำ�เครื่องมือที่ได้ไปดำ�เนินการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “สาขาวิชาชีพ
ธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ” ซึ่งสามารถ
กำ � หนดกลุ่ ม และระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ไ ด้
ดังต่อไปนี้
สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาขาพัฒนาโครงการ
นักวิเคราะห์โครงการ		
		อสังหาริมทรัพย์
		 (ระดับ 2, 3, 4, 5)

สาขาการบริหารโครงการ
ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 3, 4, 5, 6)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 3, 4, 5, 6)
ผู้สำ�รวจปริมาณ/ราคางานก่อสร้างโครงการฯ (ระดับ 3, 4, 5, 6)
นักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการฯ (ระดับ 3, 4, 5)
นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการฯ (ระดับ 3, 4, 5)
สาขาการขายและตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์
นักการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 3, 4, 5, 6)
นักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 3, 4, 5, 6)
นักจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 3, 4)
สายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ระดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป้าหมาย
ได้แผนอาชีพ และคู่มือ เพื่อรองรับการสร้างสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน 2 สายงาน คือ สายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และสายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยผลลัพธ์ของงานสุดท้าย
จะสร้างกฎเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในเชิงการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อสนับสนุน
การสร้างมาตรฐานของอาชีพ
และการพัฒนากระบวนการ และระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน 2 สายงาน คือ สายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และสายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ใช้พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประเมิน และรับรอง
สมรรถนะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน เป็นระบบและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากำ�ลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป

...
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้รับผิดชอบโครงการ / และทีมงานศึกษาวิจัยฯ
อาจารย์ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

ผู้จัดการโครงการ

อาจารย์ ดร.พนิดา ชื่นชม

รองผู้จัดการโครงการ

อาจารย์ ดร.นนท์ สหายา

รองผู้จัดการโครงการ

อาจารย์อรุณ ศิริจานุสรณ์

นักวิจัย

คุณดิฐธิดา มาเนตร

เลขานุการโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย		ที่ปรึกษาโครงการ
ดร.ชนิดา กิจวรเมธา

ที่ปรึกษาโครงการ

คุณสุภิชญา เทศสนั่น

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

รายนามคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ (จำ�นวน 10 ท่าน)
ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ (2 ท่าน)
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คุณพัลลภ กฤตยานวัช
ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพ (3 ท่าน)
ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย)
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล (นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)
ผู้แทนองค์กรภาครัฐ (5 ท่าน)
ผู้แทนกรมที่ดิน (สำ�นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้แทนกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง

Government Housing Bank
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