มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

1. ความเป็นมาของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
แนวคิ ด ของการจั ด ตั้ ง สถาบั น
คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน)
ได้ถูกพิจารณาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2547 ภายใต้การนำ�เสนอของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) หรือที่รู้จักในนาม “สภาพัฒน์”
เนื่ อ งจากสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ได้เสนอนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ถึงหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาครั ฐ บาล ในการยกระดั บ ทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถกำ�ลังคนของชาติ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะ
ในการทำ�งาน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อ
การแข่ ง ขั น เสรี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยมี
แนวคิดที่จะสร้างกรอบและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเพื่อที่จะกำ�หนดคุณวุฒิ
วิชาชีพระดับต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน
ในการบ่งชี้สมรรถนะของกำ�ลังคนของ
ไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างมาตรฐาน
อาชีพขึ้นได้เอง เพื่อใช้เป็นฐานในการ
พัฒนากำ�ลังคนระดับต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในฐานะเป็นอุปสงค์ของ
ระบบในลักษณะเป็น Demand Driven

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) อันมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการ
ผลิต และพัฒนากำ� ลั ง คนให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ ให้มี
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือวัด
ความรู้ และทักษะของบุคคล ซึ่งจำ�เป็นจะต้องมีการกำ�หนดกรอบและหลัก
เกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ ขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบ่งชี้สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
สามารถกำ�หนดมาตรฐานอาชีพขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนากำ�ลังคนได้
ตรงตามความต้องการ อันจะส่งผลต่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่มีปัจจัยสำ�คัญคือ
การพัฒนากำ�ลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการ
ดำ�เนินการดังกล่าวได้นั้นจำ�เป็นต้องมีกำ�ลังคนที่มี “สมรรถนะ” ความสามารถ
เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการยกระดับการผลิตและการบริการที่ใช้องค์ความรู้
ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดย “สมรรถนะ” นั้นต้องวัดได้อย่างมี
“มาตรฐาน” เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากำ�ลังคน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการพัฒนากำ�ลังคนให้สามารถทำ�งาน
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นนำ�ไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อทำ�หน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้
โดยจัดทำ�ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ นำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนกฎหมาย และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2554 ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 128 ตอนที่ 21 ก หน้าที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำ�หน้าที่รักษาการผู้อำ�นวยการ และเริ่มดำ�เนินงาน
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานและคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น
คุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และมีผู้อ�ำ นวยการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 บริหารงานจนถึงปัจจุบัน
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2. บทบาทการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพธุรกิจไทย
รองรับการเปิด AEC

คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ประกอบการ
- ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น สถาบัน
เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งกำ � ลั ง คน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
ขาดทักษะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
จัดทำ�มาตรฐานอาชีพ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ในแต่ละระดับชั้นหรือตำ�แหน่งงาน
และเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ - สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำ�มาตรฐาน
จากประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
อาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันนำ�มาใช้
ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร
ประกอบกับการพิจารณาจากคุณวุฒิ
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
การศึกษาเพียงอย่างเดียว
มาตรฐานอาชี พ ทั้ ง ผู้ ที่ มี คุ ณวุ ฒิ การศึ ก ษาและไม่ มี คุ ณวุ ฒิ การศึ ก ษา ซึ่ ง มี - ช่วยลดต้นทุนในส่วนของการฝึก
ประสบการณ์การทำ�งานและความชำ�นาญในวิชาชีพให้มีความพร้อมต่อการ
อบรมพนั ก งานและเพิ่ ม อั ต รา
ผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
การมีศักยภาพการแข่งขันในตลาด
คุณวุฒิวิชาชีพกับประเทศไทย
สูงขึ้น
- สถาบันฯ ยังคำ�นึงถึงการสร้างโอกาสในตลาดงานอาเซียนและต่างประเทศให้กับ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ ไทย จึ ง ได้ จั ด ทำ � มาตรฐานอาชี พ ที่ ส ามารถเที ย บได้ กั บ
คุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา
มาตรฐานสากล โดยนำ�มาตรฐานอาชีพที่ถูกจัดทำ�ขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม - ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงค่ า
และสาขาอาชีพต่างๆ ไปเทียบเคียงกับมาตรฐานของกลุ่มประเทศในภูมิภาค
นิยมการศึกษาจากเดิมที่ ให้ความ
อาเซียนและในระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมี
สำ � คั ญ กั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาจนทำ � ให้
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่สากล
แรงงานที่จบปริญญาล้นตลาดใน
- เพื่อสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ
ขณะที่แรงงานสายอาชีพขาดแคลน
ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในการพัฒนาตนเองและสร้างรายได้ และนักเรียน
ซึ่งจะทำ�ให้คนหันกลับมาให้ความ
นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับ
สำ�คัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
เนื่ อ งจากสามารถใช้ ส มรรถนะ
ในการไปทำ�งานต่างประเทศ อันเป็นการยกระดับและพัฒนาฝีมือบุคลากร
ของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และ
ในวิชาชีพของตนไปทำ�งานสร้าง
จะนำ�มาซึ่งการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการศึกษาของไทย นักเรียน นักศึกษา
รายได้ที่เป็นไปตามสมรรถนะทันที
จะหันมาเรียนในสายอาชีพมากขึ้น
- สถาบันการศึกษาสามารถนำ�คุณวุฒิ
- ช่วยสนับสนุนแรงงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของ
วิชาชีพไปประยุกต์ปรับหลักสูตรให้
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อรองรับเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียน
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based) ทำ�ให้การผลิต
คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ประกอบอาชีพ
กำ�ลังคนของประเทศสอดคล้องกับ
- เป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอันเป็นบันไดสู่ความ
ความต้องการของวงการอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพที่มีสมรรถนะทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มี
ได้มากขึ้น
คุณวุฒิการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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3. การยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
3.1 โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเทศไทยได้พัฒนาเติบโตขึ้น อาชีพ
ที่เกี่ยวข้องมีความจำ�เป็นต้องมีมาตรฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะเดียวกัน
ก็มีการเข้ามาประกอบอาชีพของชาว
ต่างประเทศก่อนที่จะมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็ม
รูปแบบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จึงได้ร่วมกับสมาคมนายหน้าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย สมาคมการขายและ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึง
ได้จัดทำ�โครงการมาตรฐานอาชีพและ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริมทรัพย์ โดยครอบคลุมอาชีพ ดังนี้
1. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2. ผู้บริหาร
จั ด การโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
3. ผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 4. ผู้ส�ำ รวจปริมาณและ
ราคาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
5. นักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 6. นักวิเคราะห์
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 7. นักจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มงานก่ อ สร้ า งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 8. นักขายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 9. นักการตลาดโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 10. นั ก จั ด การงาน
ลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์

3.2 โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาบริหารทรัพย์สิน
เนื่ อ งด้ ว ยในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้ า สู่ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อ
ทำ�งานระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างง่ายดายขึ้น เกิดการแข่งขันกันในทุกอาชีพ
ซึ่งอาจจะทำ�ให้ประเทศใดก็ตาม ที่ยังไม่มีมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับกันใน
ระดับสากล อาจจะเกิดปัญหาความเสียเปรียบในวิชาชีพได้ ดังนั้น สถาบันวิจัยและ
ให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน จึงได้จัดทำ�
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน เพื่อให้กลุ่มผู้ที่
ประกอบอาชีพการบริหารทรัพย์สินมีแนวทางในการปฏิบัติและอยู่ในกรอบมาตรฐาน
เดียวกัน และยกระดับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมอาชีพ ดังนี้
1. ผู้ จั ด การนิ ติ บุ ค คล 2. ผู้ จั ด การอาคาร 3. นั ก ปฏิ บั ติ การสาธารณู ป โภค
และบริการสาธารณะ 4. นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ ในโครงการที่อยู่อาศัย
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย 6. ช่างซ่อมบำ�รุงประจำ�
โครงการที่อยู่อาศัย
4. พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยก้าวสูต่ ลาดในกลุม่ ประเทศ
AEC และระดับสากล
ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จะเป็นเครื่องมือให้บุคคลในอาชีพ ในการอ้างอิงสมรรถนะและความสามารถ
ของตนเอง เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การทำ�งานกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนและสากล
ผ่านกรอบคุณวุฒิอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) รวมทั้ง
การที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถใช้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพนี้
ประกอบการรับสมัครและจ้างงานชาวต่างประเทศอีกด้วย
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