มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาบริหารทรัพย์สิน
สามภพ บุนนาค

นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันเนื่องจากมีความต้องการที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้น จึงท�ำให้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งใน
รูปแบบของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งที่อยู่อาศัยทั้งสองรูปแบบมีการออกกฏหมาย
ที่เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยจ�ำนวนมากซึ่ง
อยู่ร่วมกันสามารถก�ำหนดกฏเกณท์การพักอาศัยภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้มาจากการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ตามที่ก�ำหนด ซึ่งการบริหารกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งบริหาร
งบประมาณให้คุ้มค่าก่อให้เกิดคุณภาพการพักอาศัยนั้น จ�ำเป็นต้องมีผู้บริหารดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งอาจ
เป็นรูปแบบของการดูแลกันเองหรือให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริหาร
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อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้รูปแบบของการบริหารกันเอง
หรือให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริหาร ผู้บริหารก็ควรจะมีความรู้
ความสามารถที่จะทำ�ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านของ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย นอกจากนั้นที่อยู่อาศัย
ทั้งสองประเภทนี้ในปัจจุบันได้มีกฎหมายกำ�หนดข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ซึ่งทั้งผู้บริหารและผู้อยู่อาศัยจะต้องปฏิบัติตาม ผู้บริหาร
จึงจำ�เป็นต้องมีความรู้ในของกฎหมายเหล่านี้อย่างดีอีกด้วย

ทำ�งานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
โดยกำ � หนดให้ นั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ อ ยู่ อาศั ย มี
หน้าที่หลักดังนี้

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในปัจจุบันมีบริษัทที่ประกอบอาชีพการให้บริการบริหาร 		และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำ�หนด
ทรัพย์สินจ�ำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศและที่มีตรา
4. บริหารจัดการสมาชิกภายในโครงการที่บริหาร
สัญลักษณ์มาจากต่างประเทศแต่ระดับและมาตรฐานการให้
5. บริหารจัดการพนักงานและบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร
บริการของบริษัทเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปตามราคางบประมาณ
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่ได้รับการว่าจ้างและตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทและก็มี
อยู่จ�ำนวนมากที่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำ�หรับวิชาชีพต่างๆ สถาบันคุณวุฒิ
ผลจากการที่การให้บริการมีมาตรฐานที่ต่างกันทำ�ให้มี วิชาชีพได้กำ�หนดระดับของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพไว้ทั้งหมด
ผลต่อผู้บริโภคทั้งในด้านของมาตรฐานความเป็นอยู่ความ 7 ระดับโดยนิยามความหมายไว้ดังต่อไปนี้
ปลอดภัยความโปร่งใสความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ทำ�ให้
ระดับที่ 1 ผู้มีทักษะเบื้องต้น
เกิดข้อสงสัยในเรื่องของเกณท์ที่จะใช้ประเมินมาตรฐานการ
หมายถึงผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำ�ขั้นพื้นฐาน
ให้บริการในอาชีพการบริหารทรัพย์สินอยู่ตลอดมา
ทั่วไปสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่าง
จำ�กัดโดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับที่ 2 ผู้มีทักษะฝีมือ
หมายถึงผู้มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำ�หนดไว้
แล้วสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบได้เป็นประจำ�โดย
ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การ
ควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

และเนื่ อ งจากกำ � ลั ง จะเกิ ด ความร่ ว มมื อ ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขึ้ น ในระยะเวลาอั น ใกล้ นี้ ภาครั ฐ โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ร่วมมือกัน
จั ด ทำ � มาตรฐานวิ ช าชี พ บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ประเภทการอยู่
อาศัยขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรการบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ มี ม าตรฐานการ
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ระดับที่ 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทาง
หมายถึงผู้มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคใน
การปฏิบัติงานกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย
สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

ระดับที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ
หมายถึ ง ผู้ มี ทั ก ษะเป็ น เลิ ศ ในการพั ฒ นาการบริ ห าร
จั ด การองค์ กรระบบและนวั ต กรรมการทำ � งานและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถสังเคราะห์และ
ประเมิ น เพื่ อ แก้ ไ ขวิ ก ฤติ ปั ญ หาขององค์ กรกำ � หนด
ทิ ศ ทางและอนาคตและเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค์ กรได้
อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ระดับที่ 4 ผู้ชำ�นาญการในอาชีพ
หมายถึงผู้มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะ
ทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานสามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหา ระดับคุณวุฒิวิชาชีพของงานบริหารทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ ประเภทที่อยู่อาศัย
ด้วยตนเอง
สำ�หรับในส่วนของงานบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย
ได้เทียบเคียงลักษณะงานกับมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ
ระดับที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
หมายถึงผู้มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะ วิชาชีพและแบ่งระดับที่มีใบคุณวุฒิวิชาชีพดังนี้
ระดับชั้นที่ 1 ผู้มีทักษะเบื้องต้นไม่มีการให้ใบคุณวุฒิ
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผน
วิชาชีพในระดับนี้
บริหารจัดการและกำ�หนดนโยบายขององค์กรโดยใช้
ระดั บ ชั้ น ที่ 2 ผู้ มี ทั ก ษะฝี มื อ เที ย บได้ กั บ ตำ � แหน่ ง
ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระสามารถ
ช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�โครงการที่อยู่อาศัย
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ใหม่ได้สามารถใช้ภาษา
ระดับชั้นที่ 3 ผู้มีทักษะเฉพาะทางเทียบได้กับช่างซ่อม
ต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง านและ
บำ � รุ ง ประจำ � โครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ระดั บ หั ว หน้ า ช่ า ง
สามารถอบรมฝึกฝนบุคคลอื่นได้
นั ก ปฎิ บั ติ ก ารสาธารณู ป โภคและบริ ก ารสาธารณะ
ระดับที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ
นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย
หมายถึงผู้มีทักษะในการบริหารจัดการวิเคราะห์และ
ระดั บ ชั้ น ที่ 4 เที ย บได้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ด้ า นกฎหมายใน
ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ ไม่สามารถ
โครงการที่อยู่อาศัยระดับผู้ชำ�นาญการ ผู้จัดการอาคาร
คาดการณ์ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดย
ระดั บ ชั้ น ที่ 5 เที ย บได้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ด้ า นกฎหมายใน
สามารถนำ�องค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ
โครงการที่อยู่อาศัยระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการนิติบุคคล
ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ ใช้ได้สามารถกำ�หนด
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
นโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ระดับชั้นที่ 6 เทียบได้กับผู้จัดการนิติบุคคลผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับชั้นที่7 เทียบได้กับผู้จัดการนิติบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของผู้ขอใบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับต่างๆ
ในกระบวนการได้มาซึ่งใบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับต่างๆ
นั้นได้กำ�หนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบไว้ดังนี้
1. ระดับชั้นที่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�โครงการ
ที่อยู่อาศัยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 20 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลโครงการ
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2.

3.

4.

5.

6.

ที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือหากมี
วุฒิการศึกษาระดับต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะต้อง
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่
อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ปีอย่างต่อเนื่อง
ระดับชั้นที่ 3 คุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�โครงการ
ที่อยู่อาศัยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 23 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่า
มี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลโครงการ
ที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
คุณวุฒิวิชาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะระดับชั้น 3 จะต้องมีคนสมบัติดังนี้
อายุ 23 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน
ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ เ ช่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ร ะดั บ
ชั้นที่ 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 23 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่เช่า
เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
คุณวุฒิวิชาชีพผู้จัดการอาคารและหมู่บ้านชั้น 4 จะต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 23 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปวส.หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน
ไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการ
ที่อยู่อาศัยชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 25 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
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7. คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการ
ที่อยู่อาศัยชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติขั้นตอนดังนี้
อายุ 25 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
8. คุณวุฒิวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ระดับผู้เชี่ยวชาญ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 25 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ ในตำ�แหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
9. คุณวุฒิวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 6 ระดับผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 27 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ ในตำ�แหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
10. คุณวุฒิวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 7 ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
อายุ 32 ปีบริบูรณ์
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ ในตำ�แหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะวิชาชีพ (Unit of Competency)

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
บริหารทรัพย์สินจะมีความรู้ความสามารถครบถ้วนจึงได้มี
การกำ�หนดสมรรถนะวิชาชีพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
ระดับชั้นที่ 2 ช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�โครงการที่อยู่อาศัย
5 หน่วยสมรรถนะได้แก่
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency)  
ระดับชั้นที่ 2 ชางซอมบํารุงประจําโครงการที่อยูอาศัย
1. รายงานสภาพความเสียหายของทรัพยสินและงานระบบ
ที่เกิดในบริเวณทรัพยสินที่ดูแลและทําการงานซอมแซม
บํารุงรักษาระดับพื้นฐาน
2. สนับสนุนและตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมาชวง
3. สามารถทํางานซอมแซมบํารุงรักษาระดับเฉพาะ
(สุขาภิบาลไฟฟาสื่อสารอิเล็กโทรนิค) ได
4. รวบรวมขอมูลความตองการจากผูพักอาศัยและ
เจาของอาคารเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงอาคาร
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณพื้นฐานและคอยดูแลกระบวนการ
ซอมบํารุงโดยผูรับเหมาชวงใหไดตามคําสั่ง
ระดับชั้นที่ 3 ช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�โครงการที่อยู่อาศัย
10 หน่วยสมรรถนะได้แก่
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ระดับชั้นที่ 3
ชางซอมบํารุงประจําโครงการที่อยูอาศัย
1. รายงานสภาพความเสียหายของทรัพยสินและ
งานระบบที่เกิดในบริเวณทรัพยสินที่ ดูแลและ
ทําการงานซอมแซมบํารุงรักษาระดับพื้นฐาน
2. สนับสนุนและตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมาชวง
3. สามารถทํางานซอมแซมบํารุงรักษาระดับเฉพาะ
(สุขาภิบาลไฟฟาสื่อสารอิเล็กโทรนิค) ได

4. รวบรวมขอมูลความตองการจากผูพักอาศัยและเจา
ของอาคารเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงอาคาร
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณพื้นฐานและคอยดูแลกระบวนการ
ซอมบํารุงโดยผูรับเหมาชวงใหไดตามคําสั่ง
6. วางแผนและบริหารจัดการใหมีการซอมบํารุง
ในอาคาร
7. ใหความคิดเห็นในเบื้องตนเกี่ยวกับการซอมบํารุงและ
พัฒนาระบบของอาคารแกผบู ังคับบัญชา
8. เขียนขอกําหนดและสัญญาขั้นตน (specifications
and contracts) ได
9. บริหารการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนได
10. บริหารผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนไปตาม
เปาหมายได
ระดับชั้นที่ 3 นักปฎิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
6 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ระดับชั้น 3
นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย
3. รูจักและเขาใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพยสิน
ที่บริหาร
4. รูจักและเขาใจคุณลักษณะของผูอยูอาศัยของ
ทรัพยสินที่บริหาร
5. บริหารสัมพันธภาพผูพักอาศัย (Customer
Relationship Management)
6. ปฏิบัติงานจัดการงานสํานักงาน
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ระดับชั้นที่ 3 นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการ
ที่อยู่อาศัย
9 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ระดับชั้นที่ 3
นักบริหารพื้นที่เชาเชิงพาณิชยในโครงการที่อยูอาศัย
1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย
3. รูจักและเขาใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพยสิน
ที่บริหาร
4. รูจักและเขาใจคุณลักษณะของรานคาเชิงพาณิชยที่
บริหาร
5. ดําเนินการจัดวางตําแหนงพื้นที่เชิงพาณิชยใหมี
ความเหมาะสม
6. ตรวจสอบการดําเนินงานของผูเชาใหเปนไปตามสัญญา
7. ประเมินผลการดําเนินงานของผูเชา
8. บริหารสัมพันธภาพผูเชาพื้นที่เชิงพาณิชย (Tenant
Relationship Management)
9. บริหารสัมพันธภาพระหวางผูที่มาใชพื้นที่เชิงพาณิย
และพื้นที่อยูอาศัย
ระดับชั้นที่ 4 ผู้จัดการอาคารและหมู่บ้าน
9 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ระดับชั้นที่ 4
ผูจัดการอาคารและหมูบาน
1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย

34

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. กําหนดเงื่อนไขดานสัญญาจัดซื้อจัดจางและสัญญา
ใหบริการเพื่อครอบคลุมหนาที่ ความรับผิดชอบความ
เสียหายและความรับผิดที่อาจะเกิดขึ้น
4. รูจักและเขาใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพยสิน
ที่บริหาร
5. รูจักและเขาใจคุณลักษณะของผูอยูอาศัยของทรัพยสิน
ที่บริหาร
6. ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสนิ ตามหนาทีน่ ติ บิ คุ คล
7. การบริหารสัมพันธภาพผูพักอาศัย (Customer
Relationship Management)
8. ดําเนินการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
9. บริหารจัดการการปฏิบัติการของผูใหบริการภายนอก
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับชั้นที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย
5 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ระดับชั้นที่ 4
(ผูชํานาญการดานกฎหมาย)  
1. มีความรูความเขาใจการดําเนินการทางกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินได
2. เขียนและออกแบบขอบังคับ
3. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
4. ไกลเกลี่ยขอพิพาทเบื้องตน
5. มีความรูความเขาใจในการทําประกันและ
กระบวนการเรียกรองคาเสียหาย

ระดับชั้นที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย
9 หน่วยสมรรถนะ

2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย

หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ชั้น 5
(ผูชํานาญการดานกฎหมาย)  

3. กําหนดเงื่อนไขดานสัญญาจัดซื้อจัดจางและสัญญา
ให บ ริ การเพื่ อ ครอบคลุ ม หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความเสียหายและความรับผิดที่อาจะเกิดขึ้น

1. มีความรูความเขาใจการดําเนินการทางกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินได

4. รู  จั ก และเข า ใจคุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ทรัพยสินที่บริหาร

2. เขียนและออกแบบขอบังคับ

5. รู  จั ก และเข  า ใจคุ ณ ลั ก ษณะของผู  อ ยู  อ าศั ย ของ
ทรัพยสินที่บริหาร

3. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
4. ไกลเกลี่ยขอพิพาทเบื้องตนและชั้นสูง

6. ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย  สิ น ตามหน  า ที่
นิติบุคคล

5. มีความรูความเขาใจในการทําประกันและกระบวนการ
เรียกรองคาเสียหาย

7. บริหารจัดการบัญชีการเงิน

6. ดําเนินการใหมีการฟองรองและการไกลเกลี่ยจาก
ประเด็นปญหาตางๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยสิน
7. ติ ด ต  อ ประสานงานหน ว ยงานทางกฎหมายต า งๆ
เพื่อแตงตั้งทนายความสําหรับการดําเนินคดีความ
8. ใหความรูแกสังคมในเรื่องอันเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยสิน
9. ใหคําแนะนําแกรัฐบาลในการออกขอบังคับหรือบท
บัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
ระดับชั้นที่ 5 ผู้จัดการนิติบุคคลระดับผู้เชี่ยวชาญ
14 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ชั้น 5  
(ผูจัดการนิติบุคคล)
1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

8. วางแผนในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการทรัพยสินโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ดําเนินงานกําหนดเงื่อนไขดานความคุมครองดาน
ความเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุม ความเสียหายและ
ความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
10. การบริหารสัมพันธภาพผูพักอาศัย (Customer
Relationship Management)
11. ดําเนินการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
13. กําหนดมาตรการและกระบวนการที่ใชในการปองกัน
การทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
14. บริหารจัดการการปฏิบัติการของผูใหบริการ
ภายนอกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ระดับชั้นที่ 6 ผู้จัดการนิติบุคคลระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
18 หน่วยสมรรถนะ
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ชั้น 6  
(ผูจัดการนิติบุคคล)  
1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย
3. กําหนดเงื่อนไขดานสัญญาจัดซื้อจัดจางและสัญญา
ใหบริการเพื่อครอบคลุมหนาที่ ความรับผิดชอบ
ความเสียหายและความรับผิดที่อาจะเกิดขึ้น

14. บริหารจัดการการปฏิบัติการของผูใหบริการภาย
นอกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
15. บริหารจัดการหมูบานและอาคารชุดได
16. บริหารจัดการการขายและการเชา
17. จดทะเบียนนิติบุคคล
18. จัดทําขอบังคับนิติบุคคลไดถูกตองและครบถวน
ระดับชั้นที่ 7 ผู้จัดการนิติบุคคลระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
21 หน่วยสมรรถนะ

4. รูจักและเขาใจคุณลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยสินที่บริหาร

หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) ชั้น 7
(ผูจัดการนิติบุคคล)

5. รูจักและเขาใจคุณลักษณะของผูอยูอาศัยของ
ทรัพยสินที่บริหาร

1. ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินตามหนาที่
นิติบุคคล
7. บริหารจัดการบัญชีการเงิน
8. วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยสินโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ดําเนินงานกําหนดเงื่อนไขดานความคุมครองดาน
ความเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและ
ความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

2. ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย
3. กําหนดเงื่อนไขดานสัญญาจัดซื้อจัดจางและ
สัญญาใหบริการเพื่อครอบคลุมหนาที่
ความรับผิดชอบ ความเสียหายและความรับผิด
ที่อาจจะเกิดขึ้น
4. รูจักและเขาใจคุณลักษณะทางกายภาพของ		
ทรัพยสินที่บริหาร
5. รูจักและเขาใจคุณลักษณะของผูอยูอาศัยของ
ทรัพยสินที่บริหาร

10. การบริหารสัมพันธภาพผูพักอาศัย (Customer
Relationship Management)

6. ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินตามหนาที่
นิติบุคคล

11. ดําเนินการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

7. บริหารจัดการบัญชีการเงิน

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
13. กําหนดมาตรการและกระบวนการที่ใชในการปอง
กั น การทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านอย  า งมี
ประสิทธิภาพ
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8. วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยสินโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ดําเนินงานกําหนดเงื่อนไขดานความคุมครองดาน
ความเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและ
ความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

10. การบริหารสัมพันธภาพผูพักอาศัย (Customer
Relationship Management)
11. ดําเนินการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
13. กําหนดมาตรการและกระบวนการที่ใชในการปองกัน
การทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
14. บริหารจัดการการปฏิบัติการของผูใหบริการ
ภายนอกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
15. บริหารจัดการหมูบานและอาคารชุดได
16. บริหารจัดการการขายและการเชา
17. จดทะเบียนนิติบุคคล
18. จัดทําขอบังคับนิติบุคคลไดถูกตองและครบถวน
19. วางแผนงานบริหาร 10 ป
20. จัดประโยชนการใชที่ดินและวางผังพื้นที่ใชสอย
21. บริหารจัดการกรรมสิทธิ์และการเงิน
การสอบให้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ ต้ อ งการใบคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ ในระดั บ ต่ า งๆ จะต้ อ ง
สอบผ่านเกณท์ดังนี้
ระดับชั้นที่ 2
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นตรวจสอบ Professional Profile และ
สอบข้อเขียน 30 ข้อและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องได้คะแนน
Professional Profile และคะแนนสอบข้อเขียนรวมกันไม่
ต�่ำกว่า 60 คะแนนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระดับชั้นที่ 3
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นตรวจสอบ Professional Profile และ
สอบข้อเขียน 35 ข้อและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องได้คะแนน
Professional Profile และคะแนนสอบข้อเขียนรวมกันไม่
ต�่ำกว่า 60 คะแนนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ชั้นที่ 4
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นตรวจสอบ Professional Profile และ
สอบข้อเขียน 50 ข้อและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องได้คะแนน
Professional Profile และคะแนนสอบข้อเขียนรวมกันไม่
ต�่ำกว่า 140 คะแนนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ชั้นที่ 5
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นตรวจสอบ Professional Profile และ
สอบข้อเขียน 70 ข้อและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องได้คะแนน
Professional Profile 300 คะแนน คะแนนสอบข้อเขียน 60
คะแนน และสอบสัมภาษณ์ผ่าน

ในการสอบเพื่อให้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการกำ�หนด ชั้นที่ 6
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น Professional Profile สอบข้อเขียน 85
เกณท์ที่ใช้ในการประเมินดังนี้
ข้อสอบสัมภาษณ์และเขียนบทความ โดยต้องได้คะแนน
Professional Profile มีคะแนนเต็ม 650 คะแนน
Professional Profile 420 คะแนน และคะแนนสอบข้อเขียน
(ระดับชั้นที่ 2-7)
65 คะแนน สอบสัมภาษณ์ผ่าน การเขียนบทความผ่าน
ข้อสอบข้อเขียนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ชั้นที่ 7 ผู้จัดการนิติบุคคล
(ระดับชั้นที่ 2-6)
ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น Professional Profile สอบสัมภาษณ์
ข้อสอบสัมภาษณ์ใช้เกณท์ผ่านหรือไม่ผ่าน
ส่งแผนบริหารงาน 10 ปี โดยต้องได้คะแนน Professional
(ระดับชั้นที่ 2-7)
เขียนบทความใช้เกณท์ผ่านหรือไม่ผ่าน
Profile 560 คะแนน สอบสัมภาษณ์ผ่าน แผนบริหารงาน
(ระดับที่ 6)
10 ปีผ่าน
เขียนแผนบริหาร 10 ปี ใช้เกณท์ผ่านหรือไม่ผ่าน
(ระดับที่ 7)
Government Housing Bank
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ขอบเขตการทำ � งานของผู้ ไ ด้ ใ บคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้นที่ 6
ผู้จัดการนิติบุคคลในระดับต่างๆ มีดังนี้
สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรไม่เกิน 499 แปลงหรือ
ไม่เกิน 100 ไร่ สามารถบริหารจัดการอาคารชุดไม่เกิน
ผู้จัดการนิติบุคคลชั้นที่ 5
30,000 ตารางเมตรต่อโครงการหรือต่อนิติบุคคล
สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรไม่เกิน 299 แปลงหรือ
ไม่เกิน 50 ไร่ สามารถบริหารจัดการอาคารชุดไม่เกิน 10,000 ผู้จัดการนิติบุคคลชั้นที่ 7
ตารางเมตรต่อโครงการหรือต่อนิติบุคคล
สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคาร
ชุดได้ไม่มีขีดจำ�กัด
อายุของใบคุณวุฒิวิชาชีพและการต่อใบคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับคุณวุฒิ
(Certification Levels)
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

อายุของใบรับรองคุณวุฒิ
(Certification Duration)

คะแนนที่ตองใชในการตออายุใบคุณวุฒิ
(Continuing Education Point)

5 ป	
5 ป	
5 ป	
3 ป	
3 ป	
6 ป	

ไมตองเก็บคะแนน แตตองมีหลักฐานการทํางานที่ตอเนื่อง
ไมตองเก็บคะแนน แตตองมีหลักฐานการทํางานที่ตอเนื่อง
ไมตองเก็บคะแนน แตตองมีหลักฐานการทํางานที่ตอเนื่อง
60 คะแนน
75 คะแนน
90 คะแนน

คณะกรรมการสอบ
1. กรรมการรับรอง Professional Qualifications/Profile
2. กรรมการออกข้อสอบข้อเขียน (Multiple choices)
กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนชั้น 2
กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนชั้น 3
กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนชั้น 4
กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนชั้น 5
กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนชั้น 6

4. กรรมการกลั่นกรองข้อสอบ-เป็นผู้คัดเลือกข้อสอบ
5. กรรมการตรวจข้อสอบ
7. กรรมการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติการ-สามารถเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับกรรมการออกข้อสอบได้

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและคณะทำ�งาน
ร่างมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพย์สินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งได้
ร่วมกันจัดทำ�ขึ้นนี้จะเป็นก้าวแรกของการยกระดับมาตรฐาน
(หมายเหตุ : ทั้งนี้กรรมการในการออกข้อสอบทั้ง 4 ระดับต้อง วิชาชีพบริหารทรัพย์สินให้มีมาตรฐาน ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการโดยแต่ละระดับจะ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน)
เศรษฐกิจอาเซียนได้ทั้งยังเกิดผลดีกับผู้ประกอบวิชาชีพ
3. กรรมการออกข้อสอบแผนงาน
บริหารทรัพย์สินและผู้บริโภคต่อไป
กรรมการออกข้อสอบแผนงานระยะ 10 ปี สำ�หรับชั้น 7

...
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