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สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรฐานอาชีพ 

สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
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มาตรฐานอาชีพ 

สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรฐานอาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ    

มาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิิชาชีพ สาขาอาชีพ นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  

สาขางานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

ไมม่ี 

 

3.ทะเบียนอ้างองิ (Imprint)  

ไมม่ี 

 

4.ข้อมูลเบือ้งต้น 

การซือ้ขายบ้านมอืสองในประเทศไทย ได้มีมานานแล้ว โดยเร่ิมตัง้แต่ผู้ เป็นเจ้าของบอกขายเอง กระทัง้ฝากบอกต่อไปยงั

หมูญ่าติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท ซึง่ไมม่ีใครสามารถยืนยนัได้วา่ เร่ิมมาตัง้แตเ่มื่อใด ตอ่มาก็ได้มีการพฒันากระบวนการขาย โดย

การแตง่ตัง้เป็นนายหน้า โดยมีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ทีส่ามารถชีช้่องเพือ่ให้การซือ้ขายได้สําเร็จ โดยประเทศไทยเรายงัไม่มี

กฎหมายท่ีเป็น พระราชบญัญติันายหนา้อสงัหาริมทรพัย์ โดยตรง แตอ่าศยัการเทียบเคียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 ลกัษณะ 16 ว่าด้วยนายหน้า มาตรา 845 มาตรา 846 มาตรา 847 มาตรา 848 และมาตรา 849 แทน 

จนกระทัง้ได้มีการรวมกลุม่กนัของผู้ ทีม่ีอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อผลกัดนัให้มีกฎหมายว่าด้วยอาชีพนายหน้า

โดยตรง เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2536 โดย ชมรมธุรกิจตัวแทนการค้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการ

สถาปนาจากกองสถาบนัการค้า กรมการค้าภายใน ขึน้เป็น “สมาคมตวัแทนและนายหนา้อสงัหาริมทรัพย์" (Real Estate 

Broker Association) โดยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Broker 

Association) 

 

5.ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครัง้ 

ไมม่ี 

 

6.ครัง้ที่ 1:  

ครัง้ท่ี (อ่ืน ๆ): ไมม่ี  

ครัง้ท่ีประกาศกอ่นหน้านี ้(ไมม่ี) วนัท่ีประกาศ (ไมม่ี) 

ข้อสงัเกต ุ

 ไมม่ี 

การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั 

ไมม่ี 

 

7. คุณวุฒวิิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

คณุวฒุิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

สาขาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6 ชัน้ 7 
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8. คุณวุฒวิิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 

 ไมม่ี 

 

9. หน่วยสมรรถนะทัง้หมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence within This Occupational 

Standard) 

20101 ตรวจสอบทําเล 

20102 ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

20103 ตรวจสอบทรัพย์ 

20104 ตรวจสอบเอกสาร 

20105 ตรวจสอบราคาทรัพย์ 

20201 ตรวจสอบอปุสงค์และอปุทานของตลาด 

20202 ตรวจสอบข้อมลูราคาตลาด 

20203 ตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการ 

20204 ตรวจสอบพฤตกิรรมผู้บริโภค 

20205 ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

20206 ตรวจสอบนโยบายภาครัฐ 

20301 วิเคราะห์ความจําเป็นของลกูค้า  

20302 วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลกูค้า  

20303 วิเคราะห์โอกาสและแรงจงูใจของลกูค้า  

20401 วิเคราะห์การตลาด 

20402 วิเคราะห์การขาย 

20403 นําเสนอเอกสาร 

20501 ทํานิตกิรรม 

20502 บริการหลงัการขาย 

20601 กําหนดยทุธศาสตร์ 

20602 สรรหาบคุลากร 

20603 พฒันาบคุลากร 

20604 ดแูลรักษาบคุลากร 

20701 แสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20702 จดัการทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20703 บริหารทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20704 เสนอขายทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 
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10 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 

10.1 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชัน้ 1 

บุคคลโดยทั่ วไปที่สนใจอาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพเสริม มีลกัษณะ ความประสงค์ และ

แนวทางในการดําเนินงาน เพื่อทีจ่ะสามารถดําเนินการเป็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบตัิวิชาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นบางครัง้บางคราว หรือเป็นอาชีพเสริม มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีที่ต่นเอง จะต้องดแูลต่อลกูค้า มี

ความเข้าใจในกระบวนการของการดาํเนินงานได้ในระดบัต้น ที่มีองค์ความรู้พืน้ฐานเบือ้งต้น มีความเข้าใจในจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพนายหน้า มีความเข้าใจในเร่ืองการตรวจสอบทําเล  

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 ผู้ ที่เข้าสูก่ารทดสอบคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขัน้ตํา่ ท่ี

สามารถอ่านออกเขียนได้ เ ข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสําเ ร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ท่ีมี

กระทรวงศกึษาธิการ รับรอง 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 กรณีไม่เป็นไปตามข้อแรก หากต้องการเข้าสูค่ณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 1 ต้องมี

ความเข้าใจ ความรู้พืน้ฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ บางครัง้บางคราว (ไมใ่ช่เชิงอาชีพ) 

 มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบทําเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบือ้งต้น 

 มคีวามรับผิดชอบท่ีจะทํางานให้สาํเร็จ ในหน้าท่ีของตนเอง 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศกึษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมมีาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 6 – 8  ชัว่โมง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 

 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20101 ตรวจสอบทําเล  
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

201 วิเคราะห์การขาย

ทรัพย์ 

 

20101 ตรวจสอบทําเล  

 

20101.01 สาํรวจทีต่ัง้ของทรัพย์ 

 

  

 

 

20101.02 สํารวจเส้นทาง 

 

  

 

 

20101.03 สํารวจจดุเดน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20101     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบทําเล  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบทําเล สามารถท่ีจะตรวจสอบ สาํรวจท่ีตัง้ของทรัพย์ สาํรวจเส้นทางไปสูท่รัพย์และสาํรวจ

จดุเดน่ตา่งๆได้  

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20101.01 สํารวจทีต่ัง้ของทรัพย์ 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตาํแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งจดุทีต่ัง้ของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 เข้าตรวจสอบตําแหน่งจดุทีต่ ัง้ของทรัพย์ 

4 จดัทําบนัทกึการสํารวจ แผนที่เก่ียวกบัการกําหนดจดุที่ตัง้

ของทรัพย์ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

20101.02 สํารวจเส้นทาง  

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตาํแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 ตรวจสอบเส้นทางเข้าถงึตวัทรัพย์ 

4 จดัทําบนัทกึการสํารวจ แผนที่เส้นทางสญัจรทกุสาย การ

เช่ือมตอ่ ระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เก่ียวกบัการเข้าถึง

ตวัทรัพย์ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

20101.03 สํารวจจดุเดน่ 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตาํแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 สํารวจสภาพแวดล้อมที่สนบัสนนุความโดดเดน่ของทรัพย์ 

4 จดัทําบนัทกึการสํารวจ กําหนดจดุเดน่และตําแหน่ง บน

แผนที่เส้นทาง รายละเอีนดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมความ

สอดคล้องที่สนบัสนนุความโดดเดน่ของทรัพย์ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

การรอบรู้เส้นทาง การอา่นแผนท่ี การใช้เคร่ืองมือในค้นหา 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 การอา่น การใช้แผนท่ี เพ่ือค้นหา 

 การเขยีนแผนท่ี การจดัทําแผนท่ี 

 การใช้อปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนั 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาชีพเสริม หรือเป็นครัง้คราว 

 มีความเข้าใจในวิธีการสือ่สารและนําเสนอเบือ้งต้น 
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ความต้องการด้านความรู้ 

 ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม 

 ความรู้ประเภทของทรัพย์ 

 ความรู้ด้านท่ีตัง้ของทรัพย์ 

 ความรู้ในการเขยีนแผนท่ี 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 6 – 8  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัการตรวจสอบทําเล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้

หลกัฐานด้านการปฏิบัติงานและหลกัฐานด้านความรู้ในสํารวจทีต่ัง้ของทรัพย์ สํารวจเส้นทางและ

จดุเดน่  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

รับทราบข้อมูลของทรัพย์ตามเอกสาร เลือกใช้เคร่ืองมือค้นหาตําแหน่งทรัพย์ เข้าตรวจสอบ ณ จุดที่ตัง้ของทรัพย์ และ

สภาพแวดล้อมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตอ่ทรัพย์นัน้ตามข้อมลูท่ีกําหนดให้ 

คาํแนะนํา  

ไมม่ี 

 

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ไมม่ี 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
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18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ / สายงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ /  

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ – หน้า 12 

10.2 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชัน้ 2 

บุคคลที่ทําอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทีม่ีลกัษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดําเนินงาน 

เพือ่ทีจ่ะสามารถดําเนินการ สนับสนุนและการดําเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติวิชาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั มีองค์ความรู้ เข้าใจในพืน้ฐานเบือ้งต้น โดยอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้ เชี่ยวชาญ มี

ความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธ์ิ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีที่ต่นเอง จะต้องดแูลต่อ

ลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดําเนินงานได้ในระดับต้น โดยมีการควบคุมของผู้ เชีย่วชาญ สามารถ

ปฏิบตังิาน และดาํเนินงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั รับรู้ได้เชิงสาํเร็จ  

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 ผู้ ที่เข้าสูก่ารทดสอบคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขัน้ตํา่ ท่ี

สามารถอ่านออกเขียนได้ เ ข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสําเ ร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ท่ีมี

กระทรวงศกึษาธิการ รับรอง 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 เป็นผู้ ท่ีเข้าสูอ่าชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์โดยตรง ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 2 

 มอีายงุานด้านนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์มาตัง้แต ่3เดือนจนถึง 1ปี  

 มกีารสือ่สารท่ีมปีระสทิธิภาพ 

 มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขัน้

วิชาชีพ 

 มคีวามรับผิดชอบท่ีจะทํางานให้สาํเร็จ ในหน้าท่ีของตนเอง 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมีมาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 

 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชพีนี)้  

20102 ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

20103 ตรวจสอบทรัพย์  
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

201 วิเคราะห์การขาย

ทรัพย์ 

 

20102 

 

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

  

20102.01 สํารวจสภาพใกล้เคียง 

 

 

 

20102.02 สํารวจสภาพเส้นทาง 

 

 

20103 ตรวจสอบทรัพย์ 

 

20103.01 สํารวจสภาพทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20102     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบสภาพแวดล้อมของทรัพย์ สามารถท่ีจะตรวจสอบ สาํรวจสภาพใกล้เคยีงและสาํรวจสภาพ

เส้นทาง เข้าสูท่รัพย์ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20102.01 สํารวจสภาพใกล้เคียง 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตําแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 สํารวจสภาพทรัพย์อ่ืนๆเชิงประจกัษ์ทางกายภาพในยา่น

ใกล้เคียง  

4 เก็บข้อมลูรายละเอียด ตาํแหนง่ เส้นทาง จดุเดน่ การ

เข้าถึง ของสภาพทรัพย์อ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบกบัทรัพย์หลกั 

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจสภาพทรัพย์อ่ืน การเปรียบเทียบ

ข้อมลูสภาพทรัพย์อื่นๆกบัทรัพย์หลกั  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

20102.02 สํารวจสภาพเส้นทาง 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตําแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 สํารวจข้อมลูทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม

4 เก็บข้อมลูรายละเอียด ทางกายภาพของเส้นทางและ

สภาพแวดล้อม  

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจสภาพทางกายภาพของเส้นทาง

และสภาพแวดล้อม  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

การรอบรู้เส้นทาง การอา่นแผนท่ี การใช้ Google Map ในค้นหา 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 การอา่น การใช้แผนท่ี เพ่ือค้นหา 

 วิเคราะห์ข้อมลูสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

 การใช้อปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนั 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 2  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน แตไ่มเ่กิน 1 ปี หรือเคยมกีารประกอบ

อาชีพนีบ้้าง ในครัง้คราว 

 มีความเข้าใจในวิธีการสือ่สารและนําเสนอเบือ้งต้น 
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ความต้องการด้านความรู้ 

 ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม 

 ความรู้ประเภทของทรัพย์ 

 ความรู้ด้านท่ีตัง้ของทรัพย์ 

 ความรู้ในการเขยีนแผนท่ี 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 6 – 8  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขียนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

 คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงาน หลกัฐานด้านความรู้ในการสํารวจสภาพใกล้เคียงและสํารวจ

สภาพเส้นทาง 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

รับทราบข้อมลูของทรัพย์ตามเอกสาร ใช้เคร่ืองมือค้นหาตําแหน่งทรัพย์ เข้าสํารวจเส้นทาง กําหนดเส้นทางการเข้าถึง

ทรัพย์ สภาพแวดล้อม สภาพเส้นทางเชิงประจกัษ์ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ทรัพย์นัน้  และทําแผนท่ีทกุเส้นทางท่ีเข้าสูท่รัพย์ 

คาํแนะนํา  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องใช้แผนที่ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้โปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆใน

ลกัษณะเดยีวกนั ในการค้นหาทําเลท่ีตัง้ของทรัพย์ได้อยา่งถกูต้อง 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําผลการสํารวจสภาพแวดล้อมและสภาพเส้นทางเชิงประจกัษ์ นําไปสู่

ท่ีตัง้ของทรัพย์ ได้อยา่งถกูต้อง   

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้การจดัทําผลการสํารวจสภาพแวดล้อมและสภาพเส้นทางเชิงประจักษ์ นําไปสู่ท่ีตัง้ของทรัพย์ เป็น

เอกสารประกอบการประเมนิ  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

รหสัหน่วยสมรรถนะ 20103     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบทรัพย์  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….   4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบทรัพย์ สามารถท่ีจะสาํรวจสภาพตา่งๆ ของทรัพย์ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20103.01 สํารวจ สภาพทรัพย์ 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัตาํแหนง่ของทรัพย์และตวั

ทรัพย์ 

2 ค้นหาตาํแหน่งของทรัพย์ด้วยเคร่ืองมือ  

3 สํารวจข้อมลูสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 

4 เก็บข้อมลูรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์ 

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์  

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

3. การทดสอบการปฏิบตัิงาน 

อ้างอิง ข้อ 18 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 การอา่น การใช้แผนท่ี เพ่ือค้นหา 

 วิเคราะห์ข้อมลูสภาพทรัพย์ทางกายภาพ  

 การใช้อปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนั 

 นําความรู้พืน้ฐานไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งมทีกัษะและเหตผุล 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 2  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน แตไ่มเ่กิน 1 ปี หรือเคยมกีารประกอบ

อาชีพนีบ้้างในครัง้คราว 

ความต้องการด้านความรู้ 

 ความรู้ด้านประเภทของทรัพย์ 

 ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพของทรัพย์ด้านกายภาพ 

 ความรู้เบือ้งต้นด้านการกอ่สร้าง โครงสร้างอาคาร 

 ความรู้เบือ้งต้นด้านการอา่นแบบ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ไมม่ี 
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หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมินเก่ียวกบัตรวจสอบสภาพของทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตังิาน หลกัฐานด้านความรู้ในการสาํรวจสภาพของทรัพย์ 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

รับทราบข้อมลูของทรัพย์ตามเอกสาร ใช้เคร่ืองมือค้นหาตําแหนง่ทรัพย์ เข้าตรวจสอบ สาํรวจสภาพทางกายภาพ

ของทรัพย์โดยละเอียด ณ จดุท่ีตัง้ของทรัพย์ และบนัทกึรายละเอียดสภาพของทรัพย์ทัง้หมดอยา่งครบถ้วน  

คาํแนะนํา  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําผลการสาํรวจสภาพทางเชิงประจกัษ์ของทรัพย์ ได้อยา่งถกูต้อง   

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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10.3 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชัน้ 3 

บุคคลผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดําเนินงาน 

เพื่อที่จะสามารถดําเนินการ สนับสนุนและการดําเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบตัิวิชาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์ 

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มทีกัษะระดบัฝีมอื เป็นผู้ ชํานาญ สามารถใช้เทคนิคในการปฏิบตังิานตา่งๆได้ มีความเข้าใจในเอกสารสทิธ์ิ มีทกัษะในด้าน

การวิเคราะห์การขาย  การวิเคราะห์ลกูค้า ทกัษะในด้านการวิเคราะห์การตลาด การนําเสนอลกูค้า และการสรุปการขาย

เบือ้งต้นมคีวามเข้าใจในจรรยาบรรณของวชิาชีพ มคีวามรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีทีต่นเอง จะต้องดแูลตอ่ลกูค้า มีความเข้าใจ

ในกระบวนการต่างๆของการดําเนินงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ได้ สามารถปฏิบตัิงาน และดําเนินงานอาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสาํเร็จ  

 ผู้ ท่ีเข้าสูก่ารทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 3 ต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้ตํา่ คือ 

สาํเร็จการศกึษาระดบัมธัยมปลาย หรือ ปวช. 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 3 โดยมีอายงุานมากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 

 มกีารสือ่สารท่ีมปีระสทิธิภาพ 

 มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้าน

การวิเคราะห์ความจําเป็นของลกูค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลกูค้า  ด้านการวิเคราะห์การตลาด 

ด้านการบริการหลงัการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขัน้วิชาชีพ  

 มีความรับผิดชอบท่ีจะทํางานให้สาํเร็จ ในหน้าท่ีของตนเอง 

 มคีวามเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมีมาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20104 ตรวจสอบเอกสาร 

20105 ตรวจสอบราคาทรัพย์ 

20203 ตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการ 

20301 วิเคราะห์ความจําเป็นของลกูค้า 

20302 วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลกูค้า  

20401 วิเคราะห์การตลาด 

20502 บริการหลงัการขาย 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

201 วิเคราะห์การขาย

ทรัพย์ 

 

20104 ตรวจสอบเอกสาร 

 

20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ และผู้ มีกรรมสิทธ์ิ  

 

 

20105 ตรวจสอบราคาทรัพย์ 

 

20105.01 สํารวจความเหมาะสมของราคาตัง้ขาย 

 

202 วิเคราะห์

การตลาด  

20203 ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ  
 

20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกบัทางราชการ  

 

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

 

20301 วิเคราะห์ความจําเป็นของลกูค้า 
 

20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลกูค้า 

 

 

20302 วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของ

ลกูค้า  
 

20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซือ้ 

204 การนําเสนอลกูค้า  

 

20401 วิเคราะห์การตลาด 
 

20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 

205 สรุปการขาย 

 

20502 บริการหลงัการขาย 
 

20502.01 สง่มอบกญุแจ และทรัพย์ พร้อมการโอน

เอกสารระบบสาธารณปูโภค นํา้ และไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

รหสัหน่วยสมรรถนะ 20104     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบเอกสาร 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร สามารถท่ีจะตรวจสอบเอกสารสทิธ์ิ และผู้มกีรรมสทิธ์ิได้  

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ 

และผู้ มีกรรมสิทธ์ิ  

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของทรัพย์จากเอกสาร

สทิธ์ิ 

2 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของ

ทรัพย์ตามเอกสารสิทธ์ิ ณ.สํานกังานทีด่ินที่ทรัพย์นัน้สงักดั  

3 ตรวจสอบความถกูต้องของผู้ มีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์ตาม

เอกสารสทิธ์ิ ณ.สํานกังานที่ดินที่ทรัพย์นัน้สงักดั 

4 ตรวจสอบการรอนสิทธ์ิในทรัพย์ตามเอกสารสิทธ์ิ ณ.

สํานกังานที่ดนิที่ทรัพย์นัน้สงักดั  

5 จดัทําบนัทกึการตรวจสอบเอกสารสทิธ์ิ และผู้ มีกรรมสิทธ์ิ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในด้านข้อมลูจําเพาะของเอกสารสทิธิ ด้านหลกัการการมีและได้มาของสิทธิและด้าน

หลกัการการถกูรอนสทิธิในทรัพย์ 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 ด้านการอา่น ความเข้าใจในข้อมลูจําเพาะของเอกสารสทิธิ 

 ด้านการมแีละได้มาของสทิธิในทรัพย์ 

 ด้านการถกูรอนสทิธิในทรัพย์ 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 ความรู้ด้านเอกสารสทิธิ 

 ความรู้ด้านการมีและได้มาของสทิธิในทรัพย์ 

 ความรู้ด้านการถกูรอนสทิธิในทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขียนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ ผู้มีกรรมสิทธ์ิ และการถูกรอนสิทธิ โดย

พิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ใน

การสาํรวจตรวจสอบเอกสารสทิธ์ิและผู้มกีรรมสทิธ์ิ  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถงึขอบเขตของการตรวจสอบประเภทของเอกสารสทิธ์ิกบัทางราชการ การตรวจสอบความถกูต้องของผู้มี

กรรมสทิธ์ิในทรัพย์นัน้กบัทางราชการและการตรวจสอบการรอนสทิธ์ิในทรัพย์กบัทางการ 

คาํแนะนํา  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องใช้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ ผู้มีกรรมสิทธ์ิ และรอนสิทธ์ิใน

ทรัพย์ได้อยา่งถกูต้อง 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเกี่ยวกบัการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ ผู้มีกรรมสิทธ์ิและรอนสิทธ์ิ

ในทรัพย์ ได้อยา่งถกูต้อง   

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากเอกสารสทิธิให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการสํารวจตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ ผู้มีกรรมสิทธ์ิและรอนสิทธ์ิในทรัพย์ เป็นเอกสาร

ประกอบการประเมนิ  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

รหสัหน่วยสมรรถนะ 20105     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบราคาทรัพย์  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบราคาทรัพย์ สามารถท่ีจะสาํรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์ตัง้ขายได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20105.01 สํารวจความเหมาะสมของ

ราคาตัง้ขาย 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของทรัพย์จากเอกสาร

สทิธ์ิ  

2 ตรวจสอบราคาประเมินกบัทางราชการเพ่ือเป็นแนวทาง 

3 ตรวจสอบราคาขายของทรัพย์ประเภทเดียวกนัในพืน้ที่

เดียวกนัและข้างเคียง 

4 เปรียบเทียบราคาทรัพย์ที่ตัง้ขายกบัทรัพย์อ่ืนที่เป็น

ประเภทเดียวกนัในพืน้ที่เดียวกนัและข้างเคียงโดยใช้

หลกัเกณฑ์ตา่งๆเชน่เปรียบเทยีบราคาข้างเคยีง หรือ ราคา

สิ่งปลกูสร้าง ทดแทนหรือตรวจสอบราคาประเมินกบัทาง

ราชการ 

5 ประเมินและวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์และความเหมาะสมกบั

ราคาตัง้ขาย 

6 จดัทําบนัทกึการประเมินและวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์และ

ความเหมาะสมของราคาตัง้ขาย 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 ด้านการตรวจสอบราคาทรัพย์ 

 ด้านการสาํรวจราคาทรัพย์ 

 ด้านการประเมินราคาทรัพย์ 

 ด้านการวเิคราะห์ราคาทรัพย์ 

 ด้านการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการตรวจสอบราคาทรัพย์ 

 หลกัการและวิธีการสาํรวจราคาทรัพย์ 

 หลกัการและวธีิการประเมนิราคาทรัพย์ 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ 

 หลกัการและวธีิเปรียบเทียบราคาทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัวธีิการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสาํรวจราคาทรัพย์ การประเมนิราคา

ทรัพย์ การวเิคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสาํรวจความเหมาะสมของ

ราคาทรัพย์ 

 วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอืน่ๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัตรวจสอบราคาประเมนิกบัทางราชการ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัสาํรวจราคาทรัพย์ข้างเคยีงประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีงกนั 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัประเมนิราคาโดยกําหนดจากสิง่ปลกูสร้างทดแทน 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวเิคราะห์แนวโน้ม ศกัยภาพของทรัพย์เพ่ือกําหนดราคา 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัเปรียบเทียบและกําหนดราคาขาย 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสาํรวจราคา

ทรัพย์ การประเมนิราคาทรัพย์ การวเิคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ได้อยา่งถกูต้อง   

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสํารวจราคาทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การ

วเิคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสํารวจราคาทรัพย์ การประเมิน

ราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ เป็นเอกสารประกอบการ

ประเมนิ 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20203     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการ  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการสามารถท่ีจะตรวจสอบ วเิคราะห์ ความเหมาะสม ราคาประเมิน

ทรัพย์ทางราชการ (เชิงเปรียบเทียบและข้อมลูสนบัสนนุ)ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20203.01 ตรวจสอบราคาประเมิน

ทางราชการ  

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของทรัพย์จากเอกสาร

สทิธ์ิ 

2 ตรวจสอบสํานกังานทีด่ินพืน้ที่ตามเอกสารสิทธ์ิที่ทรัพย์นัน้

ขึน้สงักดั  

3 เดินทางไปทีส่ํานกังานทีด่ินของทรัพย์ตามเอกสารสทิธ์ิ ณ.

สํานกังานที่ดนิที่ทรัพย์นัน้สงักดั  

4 ขอตรวจสอบราคาประเมินกบัเจ้าหน้าที่ ณ.สํานกังานทีด่ิน

ที่ทรัพย์นัน้สงักดั โดยแจ้งข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของ

ทรัพย์จากเอกสารสิทธ์ิ ณ.สํานกังานทีด่ินที่ทรัพย์นัน้สงักดั 

5 หรือตรวจสอบราคาได้จากฐานข้อมลูราคาประเมินจาก

หน่วยราชการ website:www.dol.go.th  

6 เปรียบเทียบราคาประเมินของทางราชการที่ได้กบัราคา

ขายจริงในตลาด 

7 จดัทําบนัทกึการตรวจสอบ เปรียบเทยีบ วเิคราะห์ ราคา

ประเมินของทางราชการที่ได้กบัราคาขายจริงในตลาด 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมินจากหนว่ยราชการ 

 วิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมินจาก website:www.dol.go.th 

 วธีิเก็บรวบรวมเอกสารข้อมลูราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ 

 วธิีบนัทกึและเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมินจากหนว่ยราชการ 

 หลกัการและวธีิการรวบรวมเอกสารข้อมลูราคาประเมนิ 

 หลกัการและวธีิเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการสํารวจฐานข้อมลูราคาประเมินจากหน่วยราชการ

การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหนว่ยราชการ และการเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกบั

ทรัพย์ที่ขายในพืน้ที่ที่กําหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการ

ปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสาํรวจตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการของทรัพย์ในยา่น

นัน้ใน  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจราคาประเมนิจากหนว่ยราชการของทรัพย์ในพืน้ท่ี

ท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์ราคาประเมินจากหนว่ยราชการ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ี

ขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการสาํรวจราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ

ของทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การวเิคราะห์ราคาประเมนิจากหนว่ยราชการในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การ

เปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง     

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมูลจากวิธีการสํารวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพืน้ทีที่กํ่าหนด การ

วิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพืน้ที่ที่กําหนด การเปรียบเทียบราคาประเมินจาก

หนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการสํารวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ี

กําหนด การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพืน้ทีที่กํ่าหนด การเปรียบเทียบราคา

ประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้  
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20301     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

วเิคราะห์ความจําเป็นของลกูค้า 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบความจําเป็นของลกูค้า สามารถท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาของลกูค้าได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลกูค้า 

 

1 สอบถามความจําเป็นและเร่งดว่นในการซือ้/ขายของลกูค้า 

2 สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ 

3 วิเคราะห์เหตผุลในการซือ้/ขาย 

4 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาของลกูค้า 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วธิีการติดตอ่ลกูค้า 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า 

 วิธีการวิเคราะห์ลกูค้า 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการติดตอ่ลกูค้า 

 หลกัการและวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ลกูค้า 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมินเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการหลกัการการติดต่อลกูค้า หลกัการและวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลของลูกค้า หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่
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เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาของลกูค้าใน

ยา่นนัน้ 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการติดตอ่ลกูค้า  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวิเคราะห์ลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัการตดิตอ่ลกูค้า การเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า การ

วิเคราะห์ลกูค้านัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการติดตอ่ลกูค้า การเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า การวิเคราะห์ลกูค้าในพืน้ทีที่่กําหนด

นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวิธีการติดตอ่ลกูค้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูของลกูค้า วิธีการวิเคราะห์

ลกูค้าในพืน้ท่ีทีกํ่าหนดนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20302     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลกูค้า  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลกูค้าสามารถท่ีจะตรวจสอบความสามารถในการซือ้ของลกูค้า

ได้  

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20302.01 ตรวจสอบความสามารถ

ในการที่จะซือ้ 

 

1 วิเคราะห์รายได้ทัง้หมดของลกูค้าโดยสามารถตรวจสอบ

ที่มาได้ 

2 วิเคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้า 

3 วิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้าโดยอาศยั

ข้อมลูรายได้ทัง้หมดและรายจา่ยทัง้หมดของลกูค้า 

4 ประเมินความสามารถในการซือ้และชําระหนีข้องลกูค้า 

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์ความสามารถในการ

ซือ้  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการวิเคราะห์รายได้ของลกูค้า 

 วิธีการวิเคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้า 

 วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์รายได้ 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ลกัษณะอาชีพ 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ / สายงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ /  

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ – หน้า 42 

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลกูค้า การวิเคราะห์ลกัษณะ

อาชีพของลกูค้า และการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า โดยพิจารณาจากร่องรอย

หลักฐานทีเ่กีย่วข้องทัง้หลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบ

ความสามารถในการซือ้ของลกูค้า  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์รายได้ของลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า  

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลกูค้า วิธีการ

วเิคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้า และวิธีการวเิคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้านัน้ได้

อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลกูค้า การวเิคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้าและการ วิเคราะห์

ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้านัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลกูค้า การวิเคราะห์ลกัษณะอาชีพของลกูค้า

และการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้านัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20401     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

วิเคราะห์การตลาด 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….   4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีวเิคราะห์การตลาดสามารถท่ีจะวางแผนสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

 

1 กําหนดกรอบกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ 

2 กําหนดสินค้าหลกัที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ และสินค้ารอง

ในกรอบกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ในครัง้นี ้ 

3 กําหนดระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์ 

4 กําหนดประเภท ชนิดของการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ครัง้นี ้

5 กําหนดกรอบงบประมาณในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ในครัง้นี ้ 

6 ติดตอ่สื่อประชาสมัพนัธ์ตามที่วางแผนไว้ 

7 เจรจาตอ่รองคา่ใช้จา่ยในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ครัง้นี ้

8 โฆษณา สื่อสารประชาสมัพนัธ์ตามสื่อที่ได้วางแผนไว้ 

9 ประเมินผลตอบรับจากทําการโฆษณา สื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ในครัง้นี ้

10 สรุปผล วิเคราะห์การโฆษณา สื่อสารประชาสมัพนัธ์ตาม

กลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ในครัง้นี ้

11 จดัทําบนัทกึการวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์กบัสือ่ 

 วิธีการวางแผนกําหนดประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

 วิธีการวางแผนกําหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์กบัสือ่ 

 หลกัการและวธีิการวางแผนกําหนดประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

 หลกัการและวธีิการวางแผนกําหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสือ่ 

หลกัการและวิธีการวางแผนกําหนดประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ และหลกัการและวิธีการ

วางแผนกําหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์การตลาด  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขยีน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวางแผนกําหนดประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวางแผนกําหนดงบประมาณ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ 

วธีิการวางแผนกําหนดประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ วธีิการวางแผนกําหนดงบประมาณนัน้ได้

อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมูลจากวิธีการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสมัพันธ์ วิธีการวางแผนกําหนดประเภทของการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ์ และวธีิการวางแผนกําหนดงบประมาณนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมลูการเกี่ยวกับวิธีการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสมัพนัธ์ วิธีการวางแผนกําหนด

ประเภทของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ และวธีิการวางแผนกําหนดงบประมาณนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
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18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20502     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

บริการหลงัการขาย 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีบริการหลงัการขายของทรัพย์สามารถท่ีจะตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมสง่มอบกญุแจบ้าน และ

ระบบสาธารณปูโภคอนัได้แก ่ไฟฟ้าและนํา้ปะปาได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20502.01 ตรวจสอบความถกูต้อง 

สง่มอบกญุแจ และทรัพย์ 

พร้อมการโอนเอกสาร

ระบบสาธารณปูโภค นํา้ 

และไฟฟ้า  

1 ตรวจสอบความถกูต้องของสภาพทรัพย์โดยรวมครัง้

สดุท้าย 

2 ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของระบบเข้าออก และ

ทาํการสง่มอบกญุแจให้แกผู่้ ซือ้ 

3 ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ของเอกสารนํา้-ไฟ และ

ดําเนินการโอนให้แก่ผู้ ซือ้ 

4 จดัทําบนัทกึการตรวจสอบความถกูต้อง สง่มอบกญุแจ

และนํา้ ไฟ  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการสาํรวจ ตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ 

 วิธีการสาํรวจเอกสารท่ีเกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ ให้กบัลกูค้า 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ 

 หลกัการและวธีิการสาํรวจเอกสารท่ีเกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ ให้กบัลกูค้า 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชัว่โมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ วิธีการ

สาํรวจเอกสารที่เกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ ให้กบัลกูค้าโดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้อง

ทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการบริการหลงัการขายของทรัพย์ 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอืน่ๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการสาํรวจเอกสารท่ีเกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ วิธีการ

สาํรวจเอกสารท่ีเกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ นัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ วิธีการสาํรวจเอกสารที่เกียวข้องกบัการ

โอนนํา้-ไฟ นัน้ให้เกิดประโยชน์  

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบกญุแจบ้านให้พร้อมสง่มอบ วิธีการสาํรวจเอกสาร

ท่ีเกียวข้องกบัการโอนนํา้-ไฟ นัน้  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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10.4 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ อาชพีนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 4 

บุคคลที่ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีลกัษณะ ความประสงค์ และ

แนวทางในการดาํเนินงาน เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการ สนบัสนนุและการดาํเนินการนายหน้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีมกีารปฏิบตัวิชิาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมอีงค์ความระดบัสงู สามารถกําหนดแนวทางการดาํเนินงานได้โดยอิสระ 

มีสว่นร่วมในด้านการวางแผนบริหารจดัการ กําหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่าง

อิสระ สามารถพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน มีความเข้าใจ

ในจรรยาบรรณของวชิาชีพ มคีวามรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีทีต่นเอง จะต้องดแูลตอ่ลกูค้า มคีวามเข้าใจในกระบวนการของการ

ดาํเนินงานได้ในระดบัสงู มภีาษาตา่งประเทศ ระดบัคอ่นข้างดี สามารถปฏิบตังิาน ดาํเนินงาน และปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อนใน

อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสาํเร็จ  

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 ผู้ ทีเ่ข้าสูก่ารทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 4 ต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้ตํา่ คือ 

สาํเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาขึน้ไป  

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 4 โดยมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 วเิคราะห์ นําเสนอลกูค้า และสรุปผลการปฏิบตังิานได้ 

 มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบอปุสงค์และอปุทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมลูราคาตลาด ด้าน

การตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบ

นโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการ

นําเสนอเอกสาร ด้านการทํานิตกิรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขัน้วชิาชีพ  

 มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมมีาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20201 ตรวจสอบอปุสงค์และอปุทานของตลาด 

20202 ตรวจสอบข้อมลูราคาตลาด 

20204 ตรวจสอบพฤตกิรรมผู้บริโภค 

20205 ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

20206 ตรวจสอบนโยบายภาครัฐ 

20303 วิเคราะห์โอกาสและแรงจงูใจของลกูค้า   

20402 วิเคราะห์การขาย 

20403 นําเสนอเอกสาร  

20501 ทํานิตกิรรม 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นที่ยอมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

202 วิเคราะห์

การตลาด 

 

20201 ตรวจสอบอปุสงค์ และอปุทานของ

ตลาด  

20201.01 สํารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ซือ้

และผู้ขายในยา่นนัน้ 

 

20202 ตรวจสอบข้อมลูราคาตลาด 

 

20202.01 สํารวจข้อมลูราคาตลาดในยา่นนัน้  

 

 

20203 ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ  

 

20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกบัทางราชการ  

 

 

20204 ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค  

 

20204.01 สํารวจข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภค ในยา่นนัน้ 

 

 

20205 ตรวจสอบข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ และ

การเมือง  

20205.01 สํารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

ในขณะนัน้  

 

20206 ตรวจสอบข้อมลูนโยบายภาครัฐ 

 

20206.01 สํารวจข้อมลูมาตรการภาครัฐในขณะนัน้ 

 

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

 

20303 วิเคราะห์โอกาสและแรงจงูใจของลกูค้า 
 

20303.01 สํารวจสิ่งจงูใจในการตดัสินใจ 

 

204 การนําเสนอลกูค้า  

 

20401 วิเคราะห์การตลาด 
 

20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 

 

20402 วิเคราะห์การขาย 
 

20402.01 กําหนดแผนการขาย 

 

205 สรุปการขาย 

 

20501 ทํานิติกรรม  
 

20501.01 เตรียมเอกสารซือ้ขาย และเอกสารประกอบ 

 

 
 

20501.02 ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20201     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบอปุสงค์และอปุทานของตลาด 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบอปุสงค์และอปุทานของตลาดสามารถที่จะสาํรวจและวเิคราะห์ความต้องการของผู้ซือ้และ

ผู้ขายในยา่นนัน้ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20201.01 สํารวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ ซือ้และ

ผู้ขายในยา่นนัน้ 

 

1 กําหนดขอบเขตพืน้ที่ในการสํารวจอยา่งชดัเจน 

2 กําหนดเส้นทางในการสํารวจอยา่งชดัเจน โดยใช้เคร่ืองมือ 

3 กําหนดประเภท ชนิด สนิค้าทีจ่ะทาํการสาํรวจให้ชดัเจน 

4 ลงเก็บข้อมลูสินค้าตามประเภท ชนิด ในพืน้ทีแ่ละเส้นทาง

ที่กําหนด 

5 วิเคราะห์ข้อมลูการซือ้ขายสินค้าตามประเภท ชนิด จํานวน 

ในพืน้ทีท่ี่กําหนด 

6 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 ด้านวธีิการสาํรวจทรัพย์ในพืน้ท่ี 

 ด้านวธีิการสาํรวจปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นมอืของทรัพย์ในพืน้ท่ี 

 ด้านวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการสาํรวจทรัพย์ในพืน้ท่ี 

 หลกัการและวธีิการสาํรวจปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นมอืของทรัพย์ในพืน้ท่ี 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสํารวจทรัพย์ในพืน้ที่ วิธีการสํารวจปริมาณการซือ้

ขายเปลีย่นมือของทรัพย์ในพืน้ที่ และวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยพิจารณาจากร่องรอย

หลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสํารวจและ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ซือ้และผู้ขายในยา่นนัน้  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถึงเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัการสาํรวจปริมาณทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัสาํรวจปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นมอืของทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพืน้ที่

กําหนดนัน้ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจดัทําข้อมูลเกีย่วกบัเกี่ยวกับวิธีการสํารวจปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นมือ

ของทรัพย์ในพืน้ที่ที่กําหนด การสํารวจปริมาณการซือ้ขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพืน้ที่ที่กําหนด การ

วิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพืน้ที่กําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการสํารวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซือ้ขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ และวิเคราะห์

แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพืน้ที่ท่ีกําหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมูลการเก่ียวกับวิธีการสํารวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นมือของ

ทรัพย์ และวเิคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพืน้ท่ีทีกํ่าหนดนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20202     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบข้อมลูราคาตลาด  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีสาํรวจข้อมลูราคาตลาดสามารถท่ีจะสาํรวจข้อมลูทางการตลาดในยา่นนัน้ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20202.01 สํารวจข้อมลูราคาตลาด

ในยา่นนัน้ 

 

1 กําหนดขอบเขตพืน้ที่ในการสํารวจอยา่งชดัเจน 

2 กําหนดเส้นทางในการสํารวจอยา่งชดัเจน โดยใช้เคร่ืองมือ  

3 กําหนดประเภท ชนิด สนิค้าทีจ่ะทาํการสาํรวจให้ชดัเจน 

4 ลงเก็บข้อมลูสินค้าตามประเภท ชนิด ราคาประกาศขายใน

พืน้ทีแ่ละเส้นทางที่กําหนด 

5 วิเคราะห์ข้อมลู ระดบัราคาประกาศขายสนิค้าตาม

ประเภท ชนิด จํานวน ในพืน้ทีท่ี่กําหนด 

6 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์ราคาประกาศขาย

สนิค้าตามประเภท ชนิด จํานวน ในพืน้ที่ที่กําหนด 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการสาํรวจราคาการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 วธีิเก็บรวบรวมเอกสารข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัราคาการซือ้ ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 วธิีบนัทกึและเปรียบเทียบทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการสาํรวจราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 หลกัการและวธีิการวเิคราะห์ราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 หลกัการและวธีิเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการสํารวจราคาทรัพย์ในพืน้ทีที่กํ่าหนด วิธีการการ

วิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพืน้ที่ที่กําหนด และวิธีการการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพืน้ทีที่่กําหนด โดย

พิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ใน

การสาํรวจข้อมลูราคาตลาดในยา่นนัน้ใน  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวเิคราะห์ราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการสาํรวจราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การ

วเิคราะห์ราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีกําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการสาํรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพืน้ท่ี

ท่ีกําหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบ

ราคาทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนดนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20203     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการ  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการสามารถท่ีจะตรวจสอบ วเิคราะห์ ความเหมาะสม ราคาประเมิน

ทรัพย์ทางราชการ (เชิงเปรียบเทียบและข้อมลูสนบัสนนุ)ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20203.01 ตรวจสอบราคาประเมิน

ทางราชการ  

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของทรัพย์จากเอกสาร

สทิธ์ิ 

2 ตรวจสอบสํานกังานทีด่ินพืน้ที่ตามเอกสารสิทธ์ิที่ทรัพย์นัน้

ขึน้สงักดั  

3 เดินทางไปทีส่ํานกังานทีด่ินของทรัพย์ตามเอกสารสทิธ์ิ ณ.

สํานกังานที่ดนิที่ทรัพย์นัน้สงักดั  

4 ขอตรวจสอบราคาประเมินกบัเจ้าหน้าที่ ณ.สํานกังานทีด่ิน

ที่ทรัพย์นัน้สงักดั โดยแจ้งข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบัชนิดของ

ทรัพย์จากเอกสารสิทธ์ิ ณ.สํานกังานทีด่ินที่ทรัพย์นัน้สงักดั 

5 หรือตรวจสอบราคาได้จากฐานข้อมลูราคาประเมินจาก

หน่วยราชการ website:www.dol.go.th  

6 เปรียบเทียบราคาประเมินของทางราชการที่ได้กบัราคา

ขายจริงในตลาด 

7 จดัทําบนัทกึการตรวจสอบ เปรียบเทยีบ วเิคราะห์ ราคา

ประเมินของทางราชการที่ได้กบัราคาขายจริงในตลาด 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ 

 วิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมินจาก website:www.dol.go.th 

 วธีิเก็บรวบรวมเอกสารข้อมลูราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ 

 วธิีบนัทกึและเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 3  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการสาํรวจฐานข้อมลูราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ 

 หลกัการและวิธีการรวบรวมเอกสารข้อมลูราคาประเมนิ 

 หลกัการและวธีิเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12  ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสํารวจฐานข้อมลูราคาประเมินจากหน่วยราชการ

การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหนว่ยราชการ และการเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกบั

ทรัพย์ที่ขายในพืน้ที่ที่กําหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการ

ปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสาํรวจตรวจสอบราคาประเมนิทางราชการของทรัพย์ในยา่น

นัน้ใน  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจราคาประเมนิจากหนว่ยราชการของทรัพย์ในพืน้ท่ี

ท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์ราคาประเมินจากหนว่ยราชการ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการเปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ี

ขายในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการสาํรวจราคาประเมนิจากหนว่ยราชการ

ของทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การวเิคราะห์ราคาประเมนิจากหนว่ยราชการในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด การ

เปรียบเทียบราคาประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง     

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมูลจากวิธีการสํารวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพืน้ทีที่กํ่าหนด การ

วิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพืน้ที่ที่กําหนด การเปรียบเทียบราคาประเมินจาก

หนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการสํารวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพืน้ที่ที่

กําหนด การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพืน้ทีที่กํ่าหนด การเปรียบเทียบราคา

ประเมนิจากหนว่ยราชการกบัทรัพย์ท่ีขายในพืน้ท่ีกําหนดนัน้  
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20204     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบพฤตกิรรมผู้บริโภค 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบพฤตกิรรมผู้บริโภคสามารถท่ีจะสาํรวจข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในยา่นนัน้ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20204.01 สํารวจข้อมลูพฤติกรรม

ผู้บริโภค ในยา่นนัน้ 

 

1 กําหนดขอบเขตพืน้ที่ในการสํารวจอยา่งชดัเจน 

2 กําหนดเส้นทางในการสํารวจอยา่งชดัเจน โดยใช้เคร่ืองมือ  

3 กําหนดประเภท ชนิด สนิค้าทีจ่ะทาํการสาํรวจให้ชดัเจน 

4 ลงเก็บข้อมลูสินค้าตามประเภท ชนิด ราคาประกาศขายใน

พืน้ทีแ่ละเส้นทางที่กําหนด 

5 ติดตอ่สอบถามสถานะของสินค้าทีป่ระกาศขาย ตาม

ประเภท ชนิด ระดบัราคาในพืน้ที่และเส้นทางที่กําหนด 

6 วิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคจากผลการติดตอ่

สอบถามสถานะ โดยแบง่ตามระดบัความนิยม ระดบัราคา

ของสนิค้า ตามประเภท ชนิด จํานวน ในพืน้ทีท่ี่กําหนด   

7 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

จากสถานะของสินค้า ตามการประกาศขาย ตามประเภท 

ชนิด จํานวน ระดบัราคา ในพืน้ที่ที่กําหนด 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูประเภทสนิค้าท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 วธีิการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูระดบัราคาท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมลูประเภทสนิค้าท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 หลกัการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมลูระดบัราคาท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการสํารวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูประเภท

สินค้าทีผู่้บริโภคนิยมซือ้ทรัพย์ในพืน้ที่ที่กําหนด และ วิธีการสํารวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ระดบัราคาท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้

หลกัฐานด้านการปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสาํรวจข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในยา่นนัน้  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจ เก็บ รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลูประเภทสินค้าที่

ผู้บริโภคนิยมซือ้ทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีการสํารวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูระดบัราคาที่

ผู้บริโภคนิยมซือ้ทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซือ้และวิเคราะห์ระดบัราคาที่ผู้บริโภคนิยม

ซือ้ทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ีกําหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์  

 ใช้การจัดทําข้อมลูการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซือ้และวิเคราะห์ระดบัราคาที่ผู้บริโภค

นิยมซือ้ทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนดนัน้ให้เกิดประโยชน์  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20205     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบข้อมลูสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมืองสามารถท่ีจะสาํรวจ รวบรวม ข้อมลู ศกึษาสภาพเศรษฐกิจ และ

การเมืองในขณะนัน้ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20205.01 สํารวจข้อมลูสภาพ

เศรษฐกิจ และการเมืองใน

ขณะนัน้  

 

1 เก็บรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ประเภทตา่งๆ

ในยา่นนัน้ 

2 เก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารตา่งๆของสภาพทางเศรษฐกิจ 

องค์ประกอบตา่งๆที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์

ในยา่นนัน้เชน่ อตัราดอกเบีย้ และการปลอ่ยสนิเช่ือของ

สถาบนัการเงิน ในขณะนัน้เป็นต้น 

3 เก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารตา่งๆของสภาพทางการเมือง 

องค์ประกอบตา่งๆที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์

ในยา่นนัน้เชน่ความมัน่คงของรัฐบาล ความขดัแย้งทาง

การเมือง ในขณะนัน้เป็นต้น 

4 เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตา่งๆของปริมาณ

การซือ้ขายทรัพย์กบัสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองใน

ขณะนัน้ทีส่นบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในยา่นนัน้ 

กําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพ

เศรษฐกิจและการเมือง 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทางเศรษฐกิจ ที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขาย

ทรัพย์ในยา่นนัน้   

 วธิีการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทางการเมอืง ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขาย

ทรัพย์ในยา่นนัน้       

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี              

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ทีส่นบัสนนุและบัน่

ทอนการซือ้ขายทรัพย์ 

 หลกัการและวิธีการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทางการเมอืง ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอน

การซือ้ขายทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสาํรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ

ทางเศรษฐกิจ ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ และวิธีการสาํรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆทางการเมือง ที่สนับสนุนและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์โดยพิจารณาจากร่องรอย

หลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบสภาพ

เศรษฐกิจและการเมือง  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทาง

เศรษฐกิจ ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทาง

การเมอืง ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการสาํรวจเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู

ขา่วสารตา่งๆทางเศรษฐกิจ ที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ และ วิธีการสาํรวจ เก็บรวบรวม

และวเิคราะห์ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทางการเมอืง ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ี

กําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมูลจากวิธีการสํารวจ เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่

สนับสนุนและบั่นทอนการซือ้ขายทรัพย์ และ วิธีการสํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆทางการเมือง ทีส่นบัสนุนและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ที่กําหนดนัน้ให้เกิด

ประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการสํารวจ เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารต่างๆทาง

เศรษฐกิจ ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ และ วิธีการสํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูขา่วสารตา่งๆทางการเมอืง ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนดนัน้  
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20206     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ตรวจสอบข้อมลูนโยบายภาครัฐ 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายภาครัฐสามารถท่ีจะตรวจสอบ สาํรวจ รวบรวม ข้อมลู มาตราการ นโยบายภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องในขณะนัน้ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทั่วไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิัติงาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20206.01 สํารวจข้อมลูมาตราการ

ภาครัฐในขณะนัน้ 

 

1 เก็บรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ประเภทตา่งๆ

ในยา่นนัน้ 

2 เก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารมาตราการ นโยบายตา่งๆของ

ภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์

ในยา่นนัน้เชน่ การลดอตัราดอกเบีย้ ลดหยอ่นคา่ธรรมเนียม

การโอน นโยบายการปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็น

ต้น  

3 เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตา่งๆของปริมาณ

การซือ้ขายทรัพย์กบัมาตราการ นโยบายตา่งๆของภาครัฐใน

ขณะนัน้ทีส่นบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในยา่นนัน้ 

4 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์ มาตราการภาครัฐใน

ขณะนัน้ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ประเภทตา่งๆในยา่นนัน้ 

 วธิีเก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนนุและบัน่ทอน

การซือ้ขายทรัพย์  

 วธิีเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตา่งๆของปริมาณการซือ้ขายทรัพย์กบัมาตราการ นโยบาย

ตา่งๆของภาครัฐในขณะนัน้ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด 

 หลกัการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่

สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์  

 หลักการและวิธีเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซือ้ขายทรัพย์กับ

มาตราการ นโยบายตา่งๆของภาครัฐในขณะนัน้ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมินเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลูขา่วสารมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้

ขายทรัพย์ และวธิีการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ต่างๆของปริมาณการซือ้ขายทรัพย์กบั

มาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนุนและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีท่ี

กําหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐาน

ด้านความรู้ในการสาํรวจข้อมลูมาตราการภาครัฐในขณะนัน้  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการรวบรวมข้อมลูปริมาณการซือ้ขายทรัพย์ ในพืน้ท่ีท่ีกําหนด 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารมาตราการ นโยบายต่างๆของ

ภาครัฐในขณะนัน้ท่ีสนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ต่างๆของ

ปริมาณการซือ้ขายทรัพย์กบัมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนนุและบัน่ทอน

การซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ท่ีทีกํ่าหนด  

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการวิธีการรวบรวมข้อมูลปริมาณการซือ้ขาย

ทรัพย์ วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารมาตราการ นโยบายตา่งๆของภาครัฐในขณะนัน้ท่ีสนบัสนนุและบัน่

ทอนการซือ้ขายทรัพย์ และวิธีการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ต่างๆของปริมาณการซือ้ขาย

ทรัพย์กบัมาตราการ นโยบายตา่งๆของภาครัฐในขณะนัน้ที่สนบัสนนุและบัน่ทอนการซือ้ขายทรัพย์ในพืน้ที่

กําหนดนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20303     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

วิเคราะห์โอกาสและแรงจงูใจของลกูค้า 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบโอกาสและแรงจงูใจของลกูค้าสามารถท่ีจะตรวจสอบ สาํรวจสิง่จงูใจในการตดัสนิใจได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20303.01 สํารวจสิ่งจงูใจในการ

ตดัสนิใจ 

 

 

1 สอบถามเหตผุล แรงจงูใจ ในการตดัสนิใจซือ้/ขายทรัพย์

ของลกูค้า 

2 สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ 

3 ศกึษาผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับ 

4 วิเคราะห์เหตผุลในการซือ้/ขาย ความเหมาะสม และ

ผลประโยชน์สงูสดุ 

5 จดัทําบนัทกึการสํารวจและวิเคราะห์สิ่งจงูใจในการ

ตดัสนิใจ 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการสาํรวจสอบถามแรงจงูใจในการตดัสนิใจ           

 วธิีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตดัสนิใจ 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการสาํรวจสอบถามแรงจงูใจในการตดัสนิใจ           

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตดัสนิใจ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสาํรวจสอบถามแรงจูงใจในการตดัสินใจ และการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตดัสินใจของลกูค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้

หลกัฐานด้านการปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบโอกาสและแรงจงูใจของลกู 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอืน่ๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการสาํรวจสอบถามแรงจงูใจในการตดัสนิใจ  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตดัสนิใจ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการสํารวจสอบถามแรงจูงใจในการ

ตดัสนิใจ และวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตดัสนิใจของลกูค้านัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการสาํรวจสอบถามแรงจงูใจในการตดัสนิใจ และวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ

ตดัสนิใจของลกูค้านัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมลูการเกี่ยวกับวิธีการสํารวจสอบถามแรงจูงใจในการตดัสินใจและวิธีการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการตดัสนิใจของลกูค้านัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20402     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

วิเคราะห์การขาย 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทําหน้าท่ีวิเคราะห์การขายสามารถท่ีจะวางแผนการขายได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20402.01 กําหนดแผนการขาย 

 

1 ทราบข้อมลูจําเพาะของสินค้าทีล่กูค้าความต้องการได้แก่

ทาํเล ประเภท ชนิด ระดบัราคา เป็นต้น 

2 กําหนดกรอบกลยทุธ์ในการขาย 

3 กําหนดกรอบระยะเวลาในการขายครัง้นี ้

4 กําหนดสินค้าหลกัที่ต้องการเน้นขายเป็นพิเศษ และสินค้า

รองในการเสนอขายเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้าแตท่ัง้นัต้้องให้

ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเสมอ  

5 จดัเตรียมข้อมลูจําเพาะ เอกสารตา่งๆของสินค้าและข้อมลู

สนบัสนนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิค้าให้ครบถ้วน 

6 กําหนดกรอบ เทคนิคในการขาย การเจรจาตอ่รองในครัง้นี ้ 

7 กําหนดระดบัราคาสงูสดุและตํ่าสดุในการเจรจาตอ่รองใน

ครัง้นี ้ 

8 จดัทําบนัทกึการวางแผนการขาย 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการกําหนดกลยทุธ์การขาย 

 วิธีการวางแผนการเจรจาตอ่รอง 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการกําหนดกลยทุธ์การขาย 

 หลกัการและวธีิการวางแผนการเจรจาตอ่รอง  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
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หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการกําหนดกลยุทธ์การขาย การวางแผนการเจรจา

ตอ่รองโดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้าน

ความรู้ในการวางแผนการขาย 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการกําหนดกลยทุธ์การขาย 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวางแผนการเจรจาตอ่รอง  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการกําหนดกลยทุธ์การขาย การวางแผน

การเจรจาตอ่รองนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวธีิการกําหนดกลยทุธ์การขาย การวางแผนการเจรจาตอ่รองนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวธีิการกําหนดกลยทุธ์การขาย และการวางแผนการเจรจาตอ่รองนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20403     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

นําเสนอเอกสาร 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีนาํเสนอเอกสารสามารถท่ีจะเตรียมข้อมลูเสนอลกูค้าประกอบการตดัสนิใจได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20403.01 เตรียมข้อมลูเสนอลกูค้า

ประกอบการตดัสินใจ 

 

 

1 รวบรวมข้อมลูจําเพาะของสินค้าที่ลกูค้าความต้องการทกุ

ด้าน 

2 เสนอเอกสารตา่งๆของสนิค้าทัง้สินค้าหลกัและสนิค้ารอง

และข้อมลูสนบัสนนุที่เก่ียวข้องกบัสินค้าให้ครบถ้วนตอ่

ลกูค้า 

3 ทําการวเิคราะห์ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย 

ประโยชน์ตา่งๆที่ลกูค้าจะได้รับอยา่งครบถ้วนเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ 

4 สรุปผลการนําเสนอในครัง้นี ้

5 วิเคราะห์ผลของการนําเสนอในครัง้นี ้

6 จดัทําบนัทกึการเตรียมข้อมลูเสนอลกูค้าเพ่ือประกอบการ

ตดัสนิใจ  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 วธีิการวเิคราะห์ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย 

 วธีิการนําเสนอลกูค้า 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวธีิการวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย 

 หลกัการและวธีิการนําเสนอลกูค้า 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขียนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู หลกัการและวิธีการวิเคราะห์

ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย และหลกัการและวธีิการนําเสนอลกูค้าโดยพิจารณาจากร่องรอย

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการนําเสนอเอกสาร 

 วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถึงเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวเิคราะห์ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการนําเสนอลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์

ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุด้อย และวิธีการนําเสนอลกูค้านัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวธิีการเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย และวิธีการ

นําเสนอลกูค้านัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู วธีิการวเิคราะห์ข้อมลู ข้อด ีข้อเสยี จดุเดน่ จดุ

ด้อย และวธีิการนําเสนอลกูค้านัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20501     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

ทํานิตกิรรม 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีทาํนิตกิรรมสามารถท่ีจะเตรียมเอกสารการซือ้ขายและเอกสารประกอบ ตลอดจนดําเนินการโอน

กรรมสทิธ์ิได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20501.01 เตรียมเอกสารซือ้ขาย และ

เอกสารประกอบ 

 

 

 

1 จดัเตรียมสาํเนาเอกสารจําเพาะของสนิค้าทีต่กลงจะซือ้จะ

ขายให้ครบถ้วน 

2 จดัเตรียมเอกสารของผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในสินค้าที่จะซือ้จะ

ขายที่เป็นนิติบคุคล หรือ สว่นบคุคล และเอกสารราชการที่

เก่ียวข้อง 

3 ทําสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์และวางมดัจํา 

4 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

5 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือไถ่ถอน (กรณีเป็นหนีจํ้านอง

กบัสถาบนัการเงินอยู)่ 

6 จดัทําบนัทกึการเตรียมเอกสารการซือ้ขาย และเอกสาร

ประกอบ  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

20501.02 ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

 

1 นดัพร้อมทัง้ผู้จะซือ้ ผู้จะขาย ในการโอนกรรมสิทธ์ิ ณสํา

นกังานที่ดินที่ทรัพย์นัน้ตัง้อยู ่

2 ทําการขอสอบ/คาํนวณ คา่ใช้จา่ยในการโอนกรรมสิทธ์ิ 

3 ดําเนินการโอนกรรมสทิธ์ิตามขัน้ตอนที่ทางราชการกําหนด 

4 เก็บเอกสาร ผู้ ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์

ของ ปปง. 

5 จดัทําบนัทกึการดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ  

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ 

 วิธีการทําสญัญาจะซือ้จะขายและมดัจํา 

 วิธีการจดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการซือ้ขายของผู้ซือ้และผู้ขาย 

 วิธีการจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงินจากผู้ซือ้และผู้ขาย 

 วธีิการนดัพร้อมทัง้ผู้ซือ้ ผู้ขาย ในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 วธิีการขอสอบ/คาํนวณ คา่ใช้จา่ยในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ปปง. 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 4  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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ความต้องการด้านความรู้ 

เตรียมเอกสารซือ้ขายและเอกสารประกอบ 

 หลกัการและวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย 

 หลกัการและวิธีการทํารายการเอกสารและเอกสารที่เก่ียวข้องในการทําสญัญาจะซือ้จะขาย 

 หลกัการและวิธีการทํารายการเอกสารการเงินและเอกสารท่ีจะใช้กบัสถาบนัการเงิน 

 หลกัการและวิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย 

 หลกัการและวธีิการขอสอบ/คาํนวณ คา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 หลกัการและวิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ปปง. 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการ

เอกสารและเอกสารทีเ่กีย่วข้องในการทําสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการเอกสารการเงินและ

เอกสารที่จะใช้กบัสถาบนัการเงิน วิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คํานวณ ค่าใช้จ่ายในการ

โอนกรรมสทิธ์ิ วธีิการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ปปง.โดยพิจารณา

จากร่องรอยหลกัฐานที่เกีย่วข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการทํานิติ

กรรม 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการและวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกีย่วกับวิธีการทํารายการเอกสารและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องในการทํา

สญัญาจะซือ้จะขาย  
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 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการทํารายการเอกสารการเงินและเอกสารท่ีจะใช้กบัสถาบนั

การเงิน 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการขอสอบ/คาํนวณ คา่ใช้จา่ยในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์

ของ ปปง. 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการ

ทํารายการเอกสารและเอกสารที่เก่ียวข้องในการทําสญัญาจะซือ้จะขาย วธีิการทํารายการเอกสาร

การเงินและเอกสารที่จะใช้กบัสถาบนัการเงิน วิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย วธีิการขอสอบ/คาํนวณ 

คา่ใช้จา่ยในการโอนกรรมสทิธ์ิ วธีิการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพือ่เป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ 

ปปง.นัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการเอกสารและเอกสารที่เก่ียวข้องใน

การทําสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการเอกสารการเงินและเอกสารทีจ่ะใช้กับสถาบนัการเงิน 

วิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คํานวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ วิธีการเก็บเอกสาร     

ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ปปง นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมลูการเกีย่วกับวิธีการทําเอกสารสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการเอกสารและ

เอกสารที่เกีย่วข้องในการทําสญัญาจะซือ้จะขาย วิธีการทํารายการเอกสารการเงินและเอกสารทีจ่ะใช้

กบัสถาบนัการเงิน วิธีการนดัผู้ซือ้และผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คํานวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 

วธีิการเก็บเอกสาร ผู้ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือเป็นหลกัฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ปปง นัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 2 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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10.5 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ อาชพีนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 5 

บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ มีลกัษณะ ความประสงค์ และแนวทางใน

การดําเนินงาน เพือ่ทีจ่ะสามารถดําเนินการ สนบัสนนุและการดําเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ีการ

ปฏิบตัิวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดบัสงู สามารถดําเนินงานในลกัษณะของผู้ เชี่ยวชาญ สามารถ

กําหนดแนวทางการดาํเนินงานได้โดยอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องได้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มีความเข้าใจในเอกสารสทิธ์ิ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีที่ต่นเอง จะต้องดแูลต่อลกูค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของ

การดาํเนินงานได้ในระดบัสงู มภีาษาตา่งประเทศ ระดบัคอ่นข้างท่ีดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้ (วิทยากร

และผู้ เช่ียวชาญ) 

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 

สามารถปฏิบัติงาน และดําเนินงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ ดาํเนินอาชีพท่ีรับรู้ได้เชิงสาํเร็จ (โดยตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการได้) เรียบร้อย ในช่วงเวลา 5 ปี  

 ผู้ ทีเ่ข้าสูก่ารทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 5 ต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้ตํา่ คือ 

สาํเร็จการศกึษาอนปุริญญา หรือ ปริญญาตรี ขึน้ไป 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 5 โดยมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 มีความเข้าใจในด้านการสรรหา ด้านการพฒันาบตุลากรและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขัน้วชิาชีพ 

 มคีวามเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ 

 ฝึกอบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 ประยกุต์ในการศกึษาค้นคว้า วิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม ่บริหารจดัการองค์ความรู้ และพฒันานวตักรรม 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมีมาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 

 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20602 สรรหาบคุลากร 

20603 พฒันาบคุลากร 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

206 บริหารจดัการ

องค์กร นายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์  

20602 สรรหาบคุลากร 

 

20602.01 สรรหาพนกังานทีมี่ความเหมาะสม 

 

 

 

20602.02 คดักรองพนกังานที่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

20603 

 

 

พฒันาบคุลากร 

 

 

 

20603.01 กําหนดหลกัสตูร 

 

 
 

20603.02 จดัอบรม 

 

 

 

20603.03 ทดสอบทกัษะ 

 

 

 

20603.04 ติดตาม ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20602     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

สรรหาบคุลากร 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีสรรหาสามารถท่ีจะสรรหาพนกังานท่ีมคีวามเหมาสม สามารถท่ีจะคดักรองพนกังานท่ีผา่นเกณฑ์ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ / สายงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ /  

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ – หน้า 92 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20602.01 สรรหาพนกังานที่มีความ

เหมาะสม 

 

1 กําหนดนโยบายด้านสรรหาบคุลากรให้ตรงกบัความ

เหมาะสม ความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดคณุสมบตัขิองบคุลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ 

3 กําหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ 

4 ประกาศรับสมคัรพนกังานด้วยวิธีการตา่งๆเชน่ ลงโฆษณา

ตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตอ่ชกัชวนผ่านบคุคลที่รู้จกั ติดตอ่ผา่น

ตวัแทนจดัหาพนกังาน เป็นต้น 

5 จดัทําบนัทกึการสรรหาพนกังานที่มีความเหมาะสม 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20602.02 คดักรองพนกังานที่ผ่าน

เกณฑ์ 

 

1 กําหนดนโยบายการสรรหาบคุลากรด้านการคดักรองให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดวธีิการคดักรองบคุลากรตามที่ต้องการ 

3 กําหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ 

4 ประกาศรับสมคัรพนกังานด้วยวิธีการตา่งๆเชน่ ลงโฆษณา

ตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตอ่ชกัชวนผ่านบคุคลที่รู้จกั ติดตอ่ผา่น

ตวัแทนจดัหาพนกังาน เป็นต้น 

5 ทดสอบ คดัเลอืก คดักรองด้วยวิธีการตา่งๆตามเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ 

6 จดัทําบนัทกึการคดักรองพนกังานที่ผ่านเกณฑ์ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการกําหนดคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการสมคัร 

 วธิีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัร 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 5  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการกําหนดคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการสมคัร 

 หลกัการและวิธีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัร 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการกําหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการสมคัร วิธีการ

จดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัรโดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการ

ปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสรรหา 

วธิีการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถึงเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการกําหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการสมคัร  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวธีิการจดัทําเอกสารการรับการสมคัร 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกําหนดคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมในการ

สมคัร วธีิการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัรนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    
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คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการกําหนดคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมในการสมคัร วิธีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการ

สมคัรนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกีย่วกบัวิธีการกําหนดคณุสมบตัิทีเ่หมาะสมในการสมคัร วิธีการจดัทําเอกสาร

แสดงการรับการสมคัรนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20603     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

พฒันาบคุลากร  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีพฒันาสามารถท่ีจะกําหนดรายละเอียดของหลกัสตูร จดัอบรม ทดสอบทกัษะ เชิงความรู้ ติดตาม 

ประเมนิผลได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20603.01 กําหนดหลกัสตูร 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านกําหนดหลกัสตูรให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการกําหนดหลกัสตูรตา่งๆเพื่อ

พฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํหลกัสตูรเพ่ือพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการ

ขององค์กร 

4 จดัทําบนัทกึการกําหนดหลกัสตูร 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20603.02 จดัอบรม 

 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านจดัอบรมให้ตรงกบั

ความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการจดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํแผนการจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 ทาํการฝีกอบรมบคุลากรในระดบัตา่งๆอยา่งตอ่เน่ืองตาม

นโยบายที่กําหนดไว้ 

5 จดัทาํบนัทกึการจดัผึกอบรม 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20603.03 ทดสอบทกัษะ  

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านทดสอบทกัษะ ให้ตรง

กบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการทดสอบทกัษะเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํแผนการทดสอบทกัษะตา่งๆเพ่ือพฒันาบคุลากรให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 จดัทาํเคร่ืองมือในการทดสอบทกัษะของบคุลากรในระดบั

ตา่งๆตามนโยบายที่กําหนดไว้ 

5 กําหนดเคร่ืองมือในการทดสอบความรู้ ทกัษะด้วยวิธีการ

ตา่งๆในแตล่ะระดบัตามนโยบายที่กําหนดไว้  

6 ทดสอบทกัษะ ความรู้ ของบคุลากรในระดบัตา่งๆอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

7 จดัทําบนัทกึการทดสอบทกัษะ ความรู้ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20603.04 ติดตาม ประเมินผล 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านติดตาม ประเมินผล

ให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการตดิตาม ประเมินผลเพ่ือ

พฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํเคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินผลเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 กําหนดเคร่ืองมือในการทดสอบความรู้ ทกัษะด้วยวิธีการ

ตา่งๆ  

5 ทดสอบทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในระดบั

ตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง 

6 ตรวจสอบ ประเมินผลงานของบคุลากรในระดบัตา่งๆ

อยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะๆ 

7 จดัทําบนัทกึการติดตาม ประเมินผล 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการจดัหาหลกัสตูรที่เหมาะสมกบัพนกังานในระดบัต่างๆ ตลอดจนการจดัทําการประเมินหลกัสตูร

ภายหลงัการใช้ 

 วิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการ

จดัทําการประเมนิผลการอบรม  

 วิธีการวางแผนการทดสอบทกัษะ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทกัษะ และการจดัทําการ

ประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

  วิธีการวางแผนการบนัทกึข้อมลูต่างๆเพื่อติดตามผล การจดัเตรียมเอกสารบนัทึกผลการประเมินและ

การวิเคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล  

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 5  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการจัดหาหลกัสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ ตลอดจนการจัดทําการ

ประเมนิหลกัสตูรภายหลงัการใช้ 

 หลกัการและวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

และการจดัทําการประเมนิผลการอบรม  
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 หลกัการและวิธีการวางแผนการทดสอบทกัษะ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทกัษะ และ

การจดัทําการประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

 หลกัการและวิธีการวางแผนการบนัทึกข้อมลูต่างๆเพือ่ติดตามผล การจดัเตรียมเอกสารบนัทึกผลการ

ประเมินและการวิเคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพ่ือนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการจัดหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและ

การประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ 

วิธีการวางแผนการเพือ่ติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการพฒันาบคุลากร 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลกัสตูรที่เหมาะสมกับพนกังานในระดบัต่างๆ 

ตลอดจนการจดัทําการประเมนิหลกัสตูรภายหลงัการใช้ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจดัเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และการจดัทําการประเมนิผลการอบรม  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกีย่วกับวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ การจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการทดสอบทกัษะ และการจดัทําการประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

  ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพือ่ติดตามผล การ

จดัเตรียมเอกสารบนัทกึผลการประเมินและการวิเคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวิธีการจดัหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการ

ฝึกอบรมและการประเมนิผลการอบรม วธีิการวางแผนการทดสอบทกัษะและการประเมนิผลการ

ทดสอบทกัษะ วธีิการวางแผนการเพ่ือตดิตามผลและการวเิคราะห์สรุปผล นัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการจดัหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการ

วางแผนการทดสอบทกัษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ วิธีการวางแผนการเพือ่ติดตามผล

และการวเิคราะห์สรุปผล นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการจดัหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผล

การอบรม วธีิการวางแผนการทดสอบทกัษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ วิธีการวางแผนการ

เพ่ือติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผลนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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10.6 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชัน้ 6 

บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ มีลกัษณะ ความประสงค์ และแนวทางใน

การดําเนินงาน เพือ่ทีจ่ะสามารถดําเนินการ สนบัสนนุและการดําเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ีการ

ปฏิบตัวิชิาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมอีงค์ความระดบัสงู สามารถดาํเนินงานในลกัษณะของผู้ เช่ียวชาญ มีความเป็น

เจ้าของกิจการ สามารถกําหนดแนวทางการดาํเนินงานได้โดยอิสระ สามารถตดัสนิใจและกําหนดยทุธศาสตร์ได้ด้วยตวัเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธ์ิ มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีที่ต่นเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดําเนินงานได้ในระดับสูง มี

ภาษาตา่งประเทศ ระดบัคอ่นข้างท่ีด ีสามารถถา่ยทอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้ (วิทยากรและผู้ เช่ียวชาญ) 

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 

สามารถปฏิบัติงาน และดําเนินงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ ดาํเนินอาชีพท่ีรับรู้ได้เชิงสาํเร็จ  

 ผู้ ทีเ่ข้าสูก่ารทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 5 ต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้ตํา่ คือ 

สาํเร็จการศกึษาอนปุริญญา หรือ ปริญญาตรี ขึน้ไป 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 6 โดยมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 มีความเข้าใจในด้านการกําหนดยทุธศาสตร์ ด้านการดแูลรักษาบคุลากรและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า 

ขัน้วิชาชีพ 

 มคีวามเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ 

 ฝึกอบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 ประยกุต์ในการศกึษาค้นคว้า วิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม ่บริหารจดัการองค์ความรู้ และพฒันานวตักรรม 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมีมาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 เป็นผู้ประกอบการหรืออยูใ่นอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 

 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20601 กําหนดยทุธศาสตร์ 

20604 ดแูลรักษาบคุลาก 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

206 บริหารจดัการ

องค์กร นายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์  

20601 กําหนดยทุธศาสตร์ 

 

20601.01 กําหนดแนวทางการทํางานขององค์กร 

 

 

 

20601.02 กําหนดเป้าหมายของการทํางาน 

 

 

 

20601.03 การปฏิบตัิเพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมาย 

 

 

20604 

 

 

ดแูลรักษาบคุลากร  

 
 

20604.01 กําหนดผลตอบแทน 

 

 
 

20604.02 สง่เสริมความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20602     

 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

สรรหาบคุลากร 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   

 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีสรรหาสามารถท่ีจะสรรหาพนกังานท่ีมคีวามเหมาสม สามารถท่ีจะคดักรองพนกังานท่ีผา่นเกณฑ์ได้ 

 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20602.01 สรรหาพนกังานที่มีความ

เหมาะสม 

 

1 กําหนดนโยบายด้านสรรหาบคุลากรให้ตรงกบัความ

เหมาะสม ความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดคณุสมบตัขิองบคุลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ 

3 กําหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ 

4 ประกาศรับสมคัรพนกังานด้วยวิธีการตา่งๆเชน่ ลงโฆษณา

ตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตอ่ชกัชวนผ่านบคุคลที่รู้จกั ติดตอ่ผา่น

ตวัแทนจดัหาพนกังาน เป็นต้น 

5 จดัทําบนัทกึการสรรหาพนกังานที่มีความเหมาะสม 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20602.02 คดักรองพนกังานที่ผ่าน

เกณฑ์ 

 

1 กําหนดนโยบายการสรรหาบคุลากรด้านการคดักรองให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดวธีิการคดักรองบคุลากรตามที่ต้องการ 

3 กําหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ 

4 ประกาศรับสมคัรพนกังานด้วยวิธีการตา่งๆเชน่ ลงโฆษณา

ตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตอ่ชกัชวนผ่านบคุคลที่รู้จกั ติดตอ่ผา่น

ตวัแทนจดัหาพนกังาน เป็นต้น 

5 ทดสอบ คดัเลอืก คดักรองด้วยวิธีการตา่งๆตามเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ 

6 จดัทําบนัทกึการคดักรองพนกังานที่ผ่านเกณฑ์ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการกําหนดคณุสมบตัทิี่เหมาะสมในการสมคัร 

 วธิีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัร 

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 5  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการกําหนดคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการสมคัร 

 หลกัการและวิธีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัร 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 
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ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตังิานรวมถงึปฏิบตังิานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มีใจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมนิตรวจประเมนิเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการกําหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการสมคัร วิธีการ

จดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัรโดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการ

ปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการสรรหา 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการกําหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการสมคัร  

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการวธีิการจดัทําเอกสารการรับการสมคัร 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกําหนดคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมในการ

สมคัร วธีิการจดัทําเอกสารแสดงการรับการสมคัรนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    
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คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการกําหนดคุณสมบตัิทีเ่หมาะสมในการสมคัร วิธีการจดัทําเอกสารแสดงการรับการ

สมคัรนัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการกําหนดคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการสมคัร วิธีการจดัทําเอกสาร

แสดงการรับการสมคัรนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20603     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

พฒันาบคุลากร  

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทําหน้าท่ีพฒันาสามารถท่ีจะกําหนดรายละเอียดของหลกัสตูร จดัอบรม ทดสอบทกัษะ เชิงความรู้ ติดตาม 

ประเมนิผลได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20603.01 กําหนดหลกัสตูร 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านกําหนดหลกัสตูรให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการกําหนดหลกัสตูรตา่งๆเพื่อ

พฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทําหลกัสตูรเพื่อพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการ

ขององค์กร 

4 จดัทําบนัทกึการกําหนดหลกัสตูร 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20603.02 จดัอบรม 

 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านจดัอบรมให้ตรงกบั

ความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการจดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํแผนการจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 ทาํการฝีกอบรมบคุลากรในระดบัตา่งๆอยา่งตอ่เน่ืองตาม

นโยบายที่กําหนดไว้ 

5 จดัทาํบนัทกึการจดัผึกอบรม 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20603.03 ทดสอบทกัษะ  

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านทดสอบทกัษะ ให้ตรง

กบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการทดสอบทกัษะเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํแผนการทดสอบทกัษะตา่งๆเพ่ือพฒันาบคุลากรให้

ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 จดัทาํเคร่ืองมือในการทดสอบทกัษะของบคุลากรในระดบั

ตา่งๆตามนโยบายที่กําหนดไว้ 

5 กําหนดเคร่ืองมือในการทดสอบความรู้ ทกัษะด้วยวิธีการ

ตา่งๆในแตล่ะระดบัตามนโยบายที่กําหนดไว้  

6 ทดสอบทกัษะ ความรู้ ของบคุลากรในระดบัตา่งๆอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

7 จดัทําบนัทกึการทดสอบทกัษะ ความรู้ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20603.04 ติดตาม ประเมินผล 

 

1 กําหนดนโยบายพฒันาบคุลากรด้านติดตาม ประเมินผล

ให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

2 กําหนดแนวทางปฎบิตัิในการติดตาม ประเมินผลเพ่ือ

พฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

3 จดัทาํเคร่ืองมือในการตดิตาม ประเมินผลเพ่ือพฒันา

บคุลากรให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 

4 กําหนดเคร่ืองมือในการทดสอบความรู้ ทกัษะด้วยวิธีการ

ตา่งๆ  

5 ทดสอบทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในระดบั

ตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง 

6 ตรวจสอบ ประเมินผลงานของบคุลากรในระดบัตา่งๆ

อยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะๆ 

7 จดัทําบนัทกึการติดตาม ประเมินผล 

 

1. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการจดัหาหลกัสตูรที่เหมาะสมกบัพนกังานในระดบัต่างๆ ตลอดจนการจดัทําการประเมินหลกัสตูร

ภายหลงัการใช้ 

 วิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการ

จดัทําการประเมนิผลการอบรม  

 วิธีการวางแผนการทดสอบทกัษะ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทกัษะ และการจดัทําการ

ประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

  วิธีการวางแผนการบนัทกึข้อมลูต่างๆเพื่อติดตามผล การจดัเตรียมเอกสารบนัทึกผลการประเมินและ

การวิเคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล  

 มทีกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 5  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้ 

 หลกัการและวิธีการจัดหาหลกัสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ ตลอดจนการจัดทําการ

ประเมนิหลกัสตูรภายหลงัการใช้ 

 หลกัการและวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

และการจดัทําการประเมนิผลการอบรม  
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 หลกัการและวิธีการวางแผนการทดสอบทกัษะ การจดัเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทกัษะ และ

การจดัทําการประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

 หลกัการและวิธีการวางแผนการบนัทึกข้อมลูต่างๆเพือ่ติดตามผล การจดัเตรียมเอกสารบนัทึกผลการ

ประเมนิและการวเิคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มปีฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการจัดหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและ

การประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ 

วิธีการวางแผนการเพือ่ติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการพฒันาบคุลากร 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถึงเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลกัสตูรที่เหมาะสมกับพนกังานในระดบัต่างๆ 

ตลอดจนการจดัทําการประเมนิหลกัสตูรภายหลงัการใช้ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ การจดัเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และการจดัทําการประเมนิผลการอบรม  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกีย่วกับวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ การจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการทดสอบทกัษะ และการจดัทําการประเมนิผลการทดสอบทกัษะ  

  ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพือ่ติดตามผล การ

จดัเตรียมเอกสารบนัทกึผลการประเมินและการวิเคราะห์ การจดัทําเอกสารบนัทกึการสรุปผล  

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการ

ฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการ

ทดสอบทกัษะ วธีิการวางแผนการเพ่ือตดิตามผลและการวเิคราะห์สรุปผล นัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการจดัหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการ

วางแผนการทดสอบทกัษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ วิธีการวางแผนการเพือ่ติดตามผล

และการวเิคราะห์สรุปผล นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการจดัหาหลกัสตูร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผล

การอบรม วธีิการวางแผนการทดสอบทกัษะและการประเมินผลการทดสอบทกัษะ วิธีการวางแผนการ

เพ่ือติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผลนัน้  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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10.7 คุณวุฒวิิชาชีพ สาขานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ อาชพีนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 7 

ระดบัคณุวฒุินีส้ําหรับบคุคลที่มีทกัษะในการบริหารจดัการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อน

และเหตกุารณ์เฉพาะหน้าได้อยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ โดยสามารถนําองค์ความรู้และทกัษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ 

ที่มีความหลากหลายมาประยกุต์ใช้ สามารถกําหนดนโยบาย กลยทุธ์ขององค์กร โดยการจดัสรรทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถที่จะติดต่อขายทรัพย์ระหว่างประเทศได้ ผ่านการอบรมหลกัสตูร

ระดบันานาชาต ิมคีวามเป็นผู้ นําในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

 

บุคคลที่ มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ

เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีลกัษณะและแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อที่จะ

สามารถดําเนินการ สนบัสนุนและการดําเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบตัิวิชาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดบัสงู สามารถนําองค์ความรู้และทกัษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมา

ประยกุต์ใช้ โดยการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถทีจ่ะติดต่อซือ้

ขายทรัพย์ระหว่างประเทศได้ ผ่านการอบรมหลกัสูตรระดับนานาชาติ มีความเป็นผู้ นําในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติด้านอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ สามารถดําเนินงานในลกัษณะของผู้ เชี่ยวชาญ สามารถกําหนดแนว

ทางการดาํเนินงานได้โดยอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องได้  

คณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 

มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธ์ิ มีความรู้ระดบัสงูทัง้ด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิ

ในทางวิชาชีพและวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ตนเอง จะต้องดแูลต่อลกูค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดําเนินงานได้ในระดบัสงู มีภาษาต่างประเทศ ระดบัดี 

สามารถถา่ยทอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ อื่นได้ (วิทยากรและผู้ เช่ียวชาญ) 

 

สามารถปฏิบตังิาน และดาํเนินงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ผา่นการบริหารจดัการระดบัองค์กร (ภาคประกอบการ) รับรู้

ได้เชิงสาํเร็จเรียบร้อย  

 ผู้ ท่ีเข้าสูก่ารทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 6 ต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้ตํา่ คือ 

สาํเร็จการศกึษาอนปุริญญา หรือ ปริญญาตรี ขึน้ไป 

การเลือ่นระดบัคณุวฒุวิชิาชีพ (Qualification Pathways)  

 ปฏิบตังิานในสถานะนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ชัน้ 7 โดยมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 มีความเข้าใจในด้านการแสวงหาทรัพย์ ด้านการจดัการทรัพย์ ด้านการบริหารทรัพย์ ด้านการเสนอขาย

ทรัพย์ ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขัน้วชิาชีพ 

 มคีวามเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ 

 มภีาษาตา่งประเทศ ระดบัดี 

 ฝึกอบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
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 ประยกุต์ในการศกึษาค้นคว้า วิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม ่บริหารจดัการองค์ความรู้ และพฒันานวตักรรม 

 มคีวามรู้ด้านการประเมนิมลูคา่ทรัพย์เป็นอยา่งดี 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรระดบันานาชาติด้านนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ของสถาบนัการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ 

ท่ีมีมาตรฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง 

 เป็นผู้ประกอบการหรืออยูใ่นอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

หมายเหต ุ: (ข้อแนะนําเฉพาะสาํหรับคณุวฒุิวิชาชีพนี)้ …………………………………………………………………….. 

 

 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะทัง้หมดของคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  

20701 แสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20702 จดัการทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20703 บริหารทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

20704 เสนอขายทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ / สายงานนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ /  

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ – หน้า 114 

ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 
๑. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ตารางแผนผงัแสดงหน้าท่ีเป็นแผนผงัท่ีใช้วิเคราะห์หน้าท่ีงานเพ่ือให้ได้หน้าท่ีหลกั (Key Function) 

คาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

 หน้าที่หลัก 

Key Function 

คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย รหสั คาํอธิบาย 

พฒันาอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ไปสูค่วามเป็นมาตราฐานในวิชาชีพและ

เป็นทีย่อมรับของสงัคม 

20 ผู้ปฎิบตัิจะสามารถ เป็นนายหน้า

ด้วยมาตราฐานในวิชาชีพอยา่งมี

จรรยาบรรณ 

 

 

201 
 

วิเคราะห์การขายทรัพย์ 

 

202 วิเคราะห์การตลาด  

203 วิเคราะห์ลกูค้า  

204 การนําเสนอลกูค้า 

205 สรุปการขาย 

206 การจดัการองค์กร 

207 บริหาร จดัการ ทรัพย์เพื่อลกูค้าตา่งประเทศ 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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๒. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

 

หน้าที่หลัก 

 

หน่วยสมรรถนะ   หน่วยสมรรถนะย่อย 

Key Functions 

 

Units of Competency   Elements of Competency 

รหสั คาํอธิบาย 

 

รหสั คาํอธิบาย   รหสั คาํอธิบาย 

207 บริหาร จดัการ 

ทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ  

20701 แสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

20701.01 กําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 

 

 

 

20701.02 กําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 

 

 

 

20701.03 ปฎิบตัิเพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มา 

 

 

20702 จดัการทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

20702.01 คดักรองทรัพย์  

 

 

 

20702.02 จดัวางระบบทรัพย์ 

 

 

20703 บริหารทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

20703.01 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

 

 

  
 

20703.02 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ 

และประเมินราคาทรัพย์ 

 

20704 

 

 

เสนอขายทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

  

20704.01 นําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ 

 

 

 

20704.02 สรุปผลของการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้า

ตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนครัง้ที่........ประกาศใช้ ณ วนั/เดอืน/ปี 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20701     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

แสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทําหน้าท่ีแสวงหาทรัพย์สามารถท่ีจะกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กําหนดเป้าหมายชนิดของทรัพย์ 

และปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มาได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20701.01 กําหนดแนวทางการ

แสวงหาทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในการแสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการแสวงหาทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 เลือกวิธีการในทาํงานตามความถนดัและชํานาญของ

องค์กร 

4 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์เพื่อ

ลกูค้าตา่งประเทศ  

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20701.02 กําหนดเป้าหมายประเภท

ของทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในด้านเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพ่ือ

ลกูค้าตา่งประเทศ 

2 กําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์อยา่งชดัเจนเพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 เลือกประเภทของทรัพย์ตามความถนดัและชํานาญของ

องค์กร 

4 จดัทําบนัทกึการกําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพ่ือ

ลกูค้าตา่งประเทศ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20701.03 ปฎิบตัิเพ่ือนําไปสูก่ารได้

ทรัพย์มา 

 

1 กําหนดนโยบายในด้านปฎิบตัิเพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มา

เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการแสวงหาทรัพย์เพื่อลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 กําหนดขัน้ตอนทางการปฎบิตั ิ

4 ปฎิบตัติามขัน้ตอน ตามแนวทางที่กําหนดไว้เพ่ือนําไปสู่

การได้ทรัพย์มา 

5 เลือกวิธีการในทํางานตามความถนดัและชํานาญของ

องค์กร 

6 จดัทําบนัทกึการปฎิบตัิเพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มาเพ่ือ

ลกูค้าตา่งประเทศ  

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทกัษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วธีิการกําหนดแนวทางหาทรัพย์ 

  วธีิการกําหนดประเภทของทรัพย์ 
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 วิธีการปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มา 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 7  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 ความต้องการด้านความรู้  

 หลกัการและวธีิการกําหนดแนวทางการหาทรัพย์  

 หลกัการและวธีิการกําหนดประเภทของทรัพย์ 

 หลกัการและวิธีปฎิบตัิเพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มา  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มปีฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิราคา

ทรัพย์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของลกูค้า 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ 

 เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กําหนด

เป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มาโดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการแสวงหาทรัพย์ 
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วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการกําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มา  

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 

กําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มานัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวธีิการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กําหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบตัิ

เพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มาให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเก่ียวกบัวธีิการกําหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กําหนดเป้าหมายประเภทของ

ทรัพย์ การปฎิบตัเิพ่ือนําไปสูก่ารได้ทรัพย์มานัน้ เป็นเอกสารประกอบการประเมนิ  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20702     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

จดัการทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีจดัการทรัพย์สามารถท่ีจะคดักรองทรัพย์ และจดัวางระบบของทรัพย์ได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20702.01 คดักรองทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในการจดัการคดักรองทรัพย์เพื่อลกูค้า

ตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการคดักรองทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 เลือกวิธีการในทาํงานในการคดักรองทรัพย์ตามความถนดั

และชํานาญขององค์กร 

4 กําหนดคณุสมบตัทิรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคดักรอง 

5 ทําการคดักรองตามที่กําหนด 

6 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการคดักรองทรัพย์เพื่อ

ลกูค้าตา่งประเทศ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20702.02 จดัวางระบบทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในการจดัวางระบบทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการคดักรองทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 เลือกวิธีการในทํางานในการคดักรองทรัพย์ตามความถนดั

และชํานาญขององค์กร 

4 กําหนดคณุสมบตัทิรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคดักรอง 

5 ทําการคดักรองตามที่กําหนด 

6 กําหนดระบบของทรัพย์ที่ได้จากการคดักรอง 

7 จดัวางทรัพย์แตล่ะประเภท ชนิด ราคา ความยากงา่ยลง

ในระบบที่ได้จดัไว้ 

8 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการจดัวางระบบของ

ทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วธีิการกําหนดคณุสมบตัขิองทรัพย์เพ่ือคดักรองทรัพย์ 

  วธีิการกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพ่ือจดัวางระบบทรัพย์ 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 7  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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ความต้องการด้านความรู้  

 หลกัการและวธีิการกําหนดคณุสมบตัขิองทรัพย์เพ่ือคดักรองทรัพย์ 

 หลกัการและวธีิการกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากงา่ยของทรัพย์เพ่ือจดัวางระบบทรัพย์ 

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตังิานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มปีฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิราคา

ทรัพย์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของลกูค้า 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ 

 เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลกัการและวิธีการกําหนดคุณสมบตัิของทรัพย์เพื่อคดักรองทรัพย์

วิธีการกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจดัวางระบบทรัพย์ โดยพิจารณา

จากร่องรอยหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตังิานและหลกัฐานด้านความรู้ในการจดัการ

ทรัพย์ 

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการกําหนดคณุสมบตัขิองทรัพย์เพ่ือคดักรองทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีการกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากง่ายของทรัพย์

เพ่ือจดัวางระบบทรัพย์ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกําหนดคุณสมบตัิของทรัพย์เพื่อคัด

กรองทรัพย์ วธีิการกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากงา่ยของทรัพย์เพ่ือจดัวางระบบทรัพย์นัน้ได้

อยา่งถกูต้อง   

 

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการกําหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์ วิธีการกําหนดหลกัเกณฑ์

ระดบัราคา ความยากงา่ยของทรัพย์เพ่ือจดัวางระบบทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกําหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์ วิธีการ

กําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์นัน้ เป็นเอกสาร

ประกอบการประเมนิ  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20703     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

บริหารทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีบริหารทรัพย์สามารถท่ีจะเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ และเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง

กบัการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20703.01 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง

กบัตวัทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกบัตวั

ทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ  

3 กําหนดวิธีการในทํางานในการจดัเตรียมเอกสารสทิธ์ิที่

เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ตามความถนดัและชํานาญขององค์กร  

4 กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน องค์ประกอบของเอกสารสทิธ์ิ

ที่เก่ียวกบัตวัทรัพย์ ตามชนิด ประเภทของทรัพย์นัน้อยา่ง

ครบถ้วน 

5 ทําการจดัเตรียมตามที่กําหนดอยา่งครบถ้วน 

6 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 20703.02 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง

กบัการวิเคราะห์ และ

ประเมินราคาทรัพย์ 

 

1 กําหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการ

วิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ  

2 กําหนดแนวทางการปฎบิตัใินการจดัเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ  

3 กําหนดวิธีการในทํางานในการจดัเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ตามความ

ถนดัและชํานาญขององค์กร  

4 กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน องค์ประกอบของการ

จดัเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และประเมิน

ราคาทรัพย์ที่เก่ียวกบัตวัทรัพย์ ตามชนิด ประเภทของทรัพย์

นัน้อยา่งครบถ้วน 

5 ทําการจดัเตรียมตามที่กําหนดอยา่งครบถ้วนเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจของลกูค้า  

6 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการจดัเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ที่

เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วธิีการจดัเตรียม รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

  วธิีการจดัเตรียม รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิราคาทรัพย์เพ่ือประกอบการ

ตดัสนิใจของลกูค้า  

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 7  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

ความต้องการด้านความรู้  

 หลกัการและความรู้ด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

 หลกัการและความรู้ด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิราคาทรัพย์เพ่ือการตดัสนิใจ  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิราคา

ทรัพย์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของลกูค้า 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ 

 เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกีย่วกับหลกัการและวิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัตวั

ทรัพย์ วิธีการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ โดย

พิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องทัง้หลกัฐานด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ใน

การบริหารทรัพย์  

วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมนิต้องเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์  

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการ

วเิคราะห์ และประเมนิราคาทรัพย์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของลกูค้า 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ี

เก่ียวข้องกบัตวัทรัพย์ วธีิการจดัเตรียม การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวเิคราะห์ และประเมนิ

ราคาทรัพย์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของลกูค้านัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมูลจากวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับตัวทรัพย์ วิธีการจัดเตรียม การ

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการตดัสินใจของ

ลกูค้าให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจัดทําข้อมลูการเกีย่วกับวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตวัทรัพย์ วิธีการ

จดัเตรียม การรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจของลกูค้านัน้ เป็นเอกสารประกอบการประเมนิ   

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ 20704     
 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

เสนอขายทรัพย์เพ่ือลกูค้าตา่งประเทศ 

3. ทบทวนครัง้ที่………ไม่มี……………………….    

 

4. สร้างใหม่   
 

5. สาํหรับชื่ออาชพีและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

6. คาํอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

บคุคลท่ีทาํหน้าท่ีเสนอขายทรัพย์สามารถท่ีจะนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ และสรุปผลของการนําเสนอ

ทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศได้ 
 

7. สาํหรับระดับคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 

9. ชื่ออาชพีและรหสัอาชพีอื่นที่หน่วยสมรรถนะนีส้ามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ (ประจํา) หรือผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป หรือกลุม่บคุคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 

10. ข้อกาํหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน่วยสมรรถนะย่อย   เกณฑ์ในการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการประเมิน 

Elements of Competency   Performance Criteria 

 

 Assessment  

20704.01 นําเสนอทรัพย์กบัลกูค้า

ตา่งประเทศ 

 

1 กําหนดนโยบายในการเสนอขายทรัพย์เพ่ือลกูค้า

ตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัใินการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้า

ตา่งประเทศ 

3 กําหนดวิธีการ ขัน้ตอน ในทาํงานในการนําเสนอทรัพย์กบั

ลกูค้าตา่งประเทศ 

4 ทําการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศโดยการเสนอ

เอกสารและข้อมลูที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจบุนัตามที่

กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน 

5 จดัทําบนัทกึการกําหนดแนวทางการนําเสนอทรัพย์กบั

ลกูค้าตา่งประเทศ  

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

20704.02 สรุปผลของการนําเสนอ

ทรัพย์กบัลกูค้า

ตา่งประเทศ 

 

 1 กําหนดนโยบายในการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์กบั

ลกูค้าตา่งประเทศ 

2 กําหนดแนวทางการปฎิบตัภิายหลงัการนําเสนอทรัพย์กบั

ลกูค้าตา่งประเทศเพ่ือสรุปผลของการนําเสนอ 

3 กําหนดวิธีการ ขัน้ตอน ในการประเมินผล วิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ ภายหลงัการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ 

4 สรุปผล ประเมินผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการ

นําเสนอขายทรัพย์ 

5 จดัเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสทิธิอยา่ง

ครบถ้วน (กรณีตกลงกนัได้) 

6 จดัทาํบนัทกึการกําหนดแนวทางการสรุปผลของการ

นําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ  

 

1. การตอบคําถามในการสมัภาษณ์ 

2. การทดสอบข้อเขียน 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาํเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้พืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น หรือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์

ทํางานในอาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

ความต้องการด้านทักษะ  

 วิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูท่ีครบถ้วน เป็นจริงและปัจจบุนักบัลกูค้าตา่งประเทศ 

  วิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจดัเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสทิธิอยา่งครบถ้วน 

 มีทกัษะในอาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลกั ประเภทใดประเภทหนึง่ ชัน้ 7  หรือต้องมี

ประสบการณ์ในประกอบวชิาชีพนายหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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ความต้องการด้านความรู้  

 หลกัการและวิธีการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ 

 หลกัการและวธีิการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์กบัลกูค้าตา่งประเทศ  

 ผา่นการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 12 ชั่วโมง (ขึน้ไป) 

ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

การวดัลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์”ท่ีต้องพึงมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตัิงานรวมถึงปฏิบตัิงานด้วยความประณีต 

 มีความรับผิดชอบตรงตอ่เวลา 

 มีความซื่อสตัย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา 

 ปฏิบตัิงานตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนด 

 มีคณุธรรมความเสยีสละไมเ่อารัดเอาเปรียบตอ่เพื่อนร่วมงาน 

 มใีจรักในงานบริการปฏิบตังิานด้วยหลกัการให้บริการท่ีดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลกัฐานที่ต้องการจะกําหนดข้อแนะนําเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

(Performance Criteria) และ ทกัษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 เอกสารบนัทกึแสดงวิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบนักับ

ลกูค้าตา่งประเทศ 

  เอกสารบันทึกแสดงวิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอน

กรรมสทิธิอยา่งครบถ้วน 

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ 

 เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ  

 ผลการทดสอบข้อเขยีนเพ่ือวดัผล  

คาํแนะนําในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูที่ครบถ้วน 

เป็นจริงและปัจจบุนักบัลกูค้าต่างประเทศ วิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจดัเตรียมเอกสาร

ประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หลกัฐาน

ด้านการปฏิบตัิงานและหลกัฐานด้านความรู้ในการเสนอขายทรัพย์ 
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วธีิการประเมิน 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการสมัภาษณ์ 

 ให้พิจารณาตามหลกัฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อืน่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน 

รวมถงึเคร่ืองมอื อปุกรณ์ เทคโนโลย ีทรัพยากรท่ีใช้ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

คาํแนะนํา   

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูทีค่รบถ้วน เป็น

จริงและปัจจบุนักบัลกูค้าตา่งประเทศ 

 ผู้ เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการโอนกรรมสทิธิอยา่งครบถ้วน 

 ผู้ เข้ารับการประเมนิจะต้องจดัทําข้อมลูเก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูท่ี

ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจบุนักบัลกูค้าตา่งประเทศ วธีิการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจดัเตรียม

เอกสารประกอบการโอนกรรมสทิธิอยา่งครบถ้วนนัน้ได้อยา่งถกูต้อง    

คาํอธิบายรายละเอยีด 

 ใช้ข้อมลูจากวิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบนักบัลกูค้า

ต่างประเทศ วิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ

อยา่งครบถ้วนให้เกิดประโยชน์ 

 ใช้การจดัทําข้อมลูการเกี่ยวกบัวิธีการนําเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมลูที่ครบถ้วน เป็นจริงและ

ปัจจบุนักบัลกูค้าตา่งประเทศ วิธีการสรุปผลของการนําเสนอทรัพย์และจดัเตรียมเอกสารประกอบการ

โอนกรรมสทิธิอยา่งครบถ้วนนัน้ เป็นเอกสารประกอบการประเมนิ  

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชพีร่วม (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

18. รายละเอยีดกระบวนการและวธีิการประเมิน (Assessment Description and Procedure) มี 3 ด้าน 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทกัษะ 

 ด้านคณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์ 

เคร่ืองมือการประเมิน 

 แบบฟอร์มคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขยีน 
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