
 

 

ประวัตเิชงิวชิาชีพ (Professional Profile) 
 
การเก็บคะแนนของประวตัเิชิงวิชาชีพ 
ประวตัเิชิงวิชาชีพ (Professional Profile) ใช้เพ่ือการคดักรองคณุสมบตัขิองผู้สมคัรในเบือ้งต้น  
โดยการให้คะแนนประวตัเิชิงวิชาชีพจะแตกตา่งกนัตามความส าคญัของประวตัเิหลา่นัน้ตอ่วิชาชีพ
การบริหารจดัการทรัพย์สินประเภทท่ีอยูอ่าศยั คะแนนเต็มของประวตัเิชิงวิชาชีพจะอยูท่ี่  650 
คะแนน โดยถกูแบง่ออกเป็นหวัข้อตา่งๆดงันี ้ 

 ประวตัิการศกึษา (Education)    ใช้ได้ไมเ่กิน 275 คะแนน 

 ประวตัิการท างาน (Employment Experience)   ใช้ได้ไมเ่กิน 275 คะแนน 

 ประวตัิการมีสว่นร่วมเก่ียวกบัสายอาชีพ (Achievements)  ใช้ได้ไมเ่กิน 100 คะแนน  
 
 
ขัน้ตอนการสง่คะแนนประวตัเิชิงวิชาชีพ 
 

1. กรอกแบบฟอร์มประวตัเิชิงวิชาชีพ (Professional profile application form)  
2. แนบส าเนาเอกสารทัง้หมดท่ีมีการอ้างอิงในประวตัเิชิงวิชาชีพเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบ 

ได้แก่ ใบรับรองการศกึษา ใบรับรองการท างาน ใบรับรองการเข้าอบรมตา่งๆ เป็นต้น 
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

3. สง่เอกสารทัง้หมดมาท่ีสมาคมบริหารทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย 1550 อาคารธนภมูิ ชัน้ 
12 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มประวตัิเชิงวชิาชีพ 
(Professional Profile Application) 

                                                                                                   
    วนัท่ี.................................................... 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(Contact Information):  
 
ค าน าหนา้ นาย/นาง/นางสาว ช่ือ………………………….นามสกุล………………………………. 
บริษทั……………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยูบ่ริษทั..……………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์………………………...…E-mail…….……………..……….…… 
ท่ีอยูบ่า้น..……………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์………………………...…E-mail…….……………..……….…… 
เบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีติดต่อได.้.............................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหส่้งผลคะแนน    ท่ีอยูบ่ริษทั  ท่ีอยูบ่า้น 
 
ประวตัิการศึกษา (Education profile):  
1. ปริญญา (กรุณาแนบส าเนา Transcript หรือใบปริญญา)  
ระดบัปริญญา…………สถานศึกษา………………………….สาขาท่ีจบ…………………………. 
ระดบัปริญญา…………สถานศึกษา………………………….สาขาท่ีจบ…………………………. 
ระดบัปริญญา…………สถานศึกษา………………………….สาขาท่ีจบ…………………………. 
ระดบัปริญญา…………สถานศึกษา………………………….สาขาท่ีจบ…………………………. 
 
2. ใบรับรองคุณวุฒิ/ ใบประกาศนียบตัร (กรุณาแนบส าเนาใบประกาศ) 
ช่ือ......................................................................................ออกใหว้นัท่ี…………………………… 
ออกโดย..................................................................................................................  
ช่ือ......................................................................................ออกใหว้นัท่ี…………………………… 
ออกโดย..................................................................................................................  
ช่ือ......................................................................................ออกใหว้นัท่ี…………………………… 
ออกโดย................................................................................................................ 
3. การอบรม (กรุณาแนบส าเนาใบรับรองหรือหลกัฐานการเขา้อบรม)  
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 



 

 

วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ประวตัิการท างาน (Employment experience) :  
1. ต าแหน่งงานปัจจุบนั……………………………………วนัท่ีเขา้ท างาน………………………… 
บริษทั…………………………………………………………………….………………………….. 
ช่ือผูบ้งัคบับญัชา…………………………………………..ต าแหน่ง………………………………. 
ท่ีอยูบ่ริษทั........................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์.................................................................................................................................... 
ขอบเขตของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
………….……………………………………………..…...จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา…………คน 
(กรุณาแนบใบรับรองการท างานท่ีมีลายเซ็นรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา) 
2. ต าแหน่งงานท่ีเคยท า………………………………………………………………………….… 
วนัท่ีเข้าท างาน……………………………..………………ถึงวนัท่ี………………..……………… 
บริษัท…………………………………………………………………….………………………….. 
ช่ือผู้บงัคบับญัชา…………………………………………..ต าแหนง่………………………………. 
ท่ีอยู่บริษัท.............................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท์……………………….…… 

ขอบเขตของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………….……………………………………………..…...จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา…………คน 
(กรุณาแนบใบรับรองการท างานท่ีมีลายเซ็นรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา) 



 

 

3. ต าแหน่งงานปัจจุบนั……………………………………วนัท่ีเขา้ท างาน………………………… 
บริษทั…………………………………………………………………….………………………….. 
ช่ือผูบ้งัคบับญัชา…………………………………………..ต าแหน่ง………………………………. 
ท่ีอยูบ่ริษทั........................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์.................................................................................................................................... 
ขอบเขตของงานท่ีท า.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………….…………………………………………...…..…...จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา…………คน 
(กรุณาแนบใบรับรองการท างานท่ีมีลายเซ็นรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา) 
 

ประวตัิการมีส่วนร่วมเกีย่วกับสายอาชีพ (Achievements):  
1. มีส่วนร่วมในองค์กร หรือสมาคมทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการทีอ่ยู่อาศัย 
(กรุณาแนบส าเนาใบรับรองการด ารงต าแหน่ง) 
สมาคม/องคก์ร...........................................................................ต  าแหน่ง…………………………… 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี…………………………………………ถึงวนัท่ี………………………….. 
สมาคม/องคก์ร...........................................................................ต  าแหน่ง…………………………… 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี…………………………………………ถึงวนัท่ี………………………….. 

2. เป็นผู้บรรยาย/ผู้ฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภททีอ่ยู่อาศัย 
 (กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานหรือใบรับรองการเป็นผูบ้รรยาย/ฝึกอบรม) 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 



 

 

ช่ืองาน................................................................................................................................................. 
จดัโดย................................................................................................................................................. 
วนัท่ี.......................สถานท่ี.....................................................ระยะเวลา.................................ชัว่โมง 
 
3. ผลงานเขียนทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภททีอ่ยู่อาศัยและได้รับการตีพมิพ์ 
(กรุณาส่งงานเขียน/บทความมาในรูป Soft file Microsoft word ใส่ใน CD)  
 
ช่ือเร่ือง................................................................................................................................................ 
ส านกัพิมพ…์………………………………..………………….วนัท่ีตีพิมพ…์………..…………… 
ลกัษณะของส่ิงพิมพ…์…………………………………………จ านวนค า………………………… 
ช่ือเร่ือง................................................................................................................................................ 
ส านกัพิมพ…์………………………………..………………….วนัท่ีตีพิมพ…์………..…………… 
ลกัษณะของส่ิงพิมพ…์…………………………………………จ านวนค า………………………… 
ช่ือเร่ือง................................................................................................................................................ 
ส านกัพิมพ…์………………………………..………………….วนัท่ีตีพิมพ…์………..…………… 
ลกัษณะของส่ิงพิมพ…์…………………………………………จ านวนค า………………………… 
 
4. รางวลั/ ใบประกาศเกียรติคุณ (กรุณาแนบส าเนาใบประกาศเกยีรติคุณ) 
 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………………………..
ออกโดย………………………………………………………….วนัท่ี…………………………….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………………………..
ออกโดย………………………………………………………….วนัท่ี…………………………….. 
ช่ือรางวลั……………………………………………………………………………………………..
ออกโดย………………………………………………………….วนัท่ี…………………………….. 
 
 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 

เอกสารครบถว้น3 
 
เอกสารไม่ครบถว้น ขาดเอกสารดงัน้ี  



 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

  การนบัคะแนนประวติัเชิงวชิาชีพ 
  การนบัคะแนนจากประวติัเชิงวชิาชีพ (Professional Profile) นั้น จะมีก าหนดการ
ใหค้ะแนนในแต่ละส่วนและมีก าหนดคะแนนขั้นสูงสุดท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้โดยจะแบ่งประเภท
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1. คะแนนจากการศึกษา (Education) ซ่ึงสามารถใชไ้ดไ้ม่เกิน 275 คะแนน 
2. คะแนนจากประสบการณ์การท างาน (Employment Experience) ซ่ึงสามารถใชไ้ดไ้ม่เกิน

275 คะแนน 
3. คะแนนจากการมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัสายอาชีพ (Acheivement) ซ่ึงสามารถ

ใชไ้ดไ้ม่เกิน 100 คะแนน  
  ทั้งน้ี รายละเอียดของการให้คะแนนในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการให้คะแนนจากประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)  
(ช่องคะแนนทางด้านซ้ายคือคะแนนตอ่หัวข้อ ช่องขา้งขวาคือคะแนนที่สามารถใช้ได้สงูสุดในแต่ละหัวข้อ) 

1. คะแนนจากการศึกษา (Education) สามารถใช้ได้ไม่เกนิ 275 คะแนน         
1.1 การศึกษาระดบั ปวช. หรือเทียบเท่า 25 25 
1.2 การศึกษาระดบั ปวส. หรือเทียบเท่า 30 30 
1.3 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 40 40 
1.3.1 เรียนในสาขาเอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั 50 50 
1.4 การศึกษาระดบัปริญญาโท 30 30 
1.4.1 เรียนในสาขาเอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั 35 35 
1.5 ใบรับรองคุณวฒิุ หรือใบประกาศนียบตัร 50 50 
1.5.1 ใบรับรองคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั 100 100 
1.5.2 ใบประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั 50 50 
1.6 การเขา้อบรมในหวัขอ้การบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั จากสถาบนัท่ีทาง
สมาคมฯใหก้ารรับรอง (การอบรมตอ้งมีระยะเวลา 6 ชัว่โมง และหากต ่า
กวา่ 6 ชัว่โมงกต็อ้งไม่ต ่ากวา่ 3ชัว่โมง โดยจะใหค้ะแนนชัว่โมงละ 5 
คะแนน) 

30/การ
อบรม 6
ชัว่โมง 

210 

1.7 การเขา้อบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั 
10/การ
อบรม 

50 

1.8 การเขา้อบรมในหวัขอ้อ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยู่
อาศยั 

10/การ
อบรม 

50 

2. คะแนนจากประสบการณ์การท างาน (Employment Experience)  สามารถใช้ได้ไม่เกนิ 275 
คะแนน 
2.1 นกัปฎิบติัการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 10/ปีวาระ รวมกัน 

2.2 ผูจ้ดัการนิติบุคคล 50/ปีวาระ ไม่เกิน 

2.3 ผูช่้วยผูจ้ดัการนิติบุคคล เช่น ผูจ้ดัการอาคาร 35/ปีวาระ 275 

2.4 ผูจ้ดัการสายอ่ืนๆ 5/ปีวาระ คะแนน 

 
 

ต่อหวัข้อ   ใช้ได้สงูสดุ 

ต่อหวัข้อ   ใช้ได้สงูสดุ 



 

 

 
 
การนบัคะแนนของประวตัเิชิงวิชาชีพจะเป็นการนบัแบบทบคะแนนขึน้ไปเร่ือยๆตามหวัข้อประวตัท่ีิ
ได้ เชน่ ในสว่นประวตักิารศกึษา หากผู้สมคัรจบการศกึษาปริญญาทัง้ปริญญาตรีในสาขา
บริหารธุรกิจและปริญญาโทในสาขาเอกท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั แสดงวา่
ผู้สมคัรจะได้คะแนนทัง้หมด 40 (คะแนน ปริญญาตรี) + 35 (คะแนนการเรียนในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบริหารจดัการทรัพย์สิน) = 75 คะแนน เป็นต้น 

รายละเอียดการให้คะแนนจากประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)  
(ช่องคะแนนทางด้านซ้ายคือคะแนนตอ่หัวข้อ ช่องขา้งขวาคือคะแนนที่สามารถใช้ได้สงูสุดในแต่ละหัวข้อ) 
3 . คะแนนจากการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆทีเ่กีย่วกบัสายอาชีพ (Achievements) 
สามารถใช้ได้ไม่เกนิ 100 คะแนน 
3.1 มีส่วนร่วมในองคก์ร หรือสมาคมฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ี
อยูอ่าศยั   

3.1.1 ประธานหรือนายกฯ (Chairman) 15/ปีวาระ 75 
3.1.2 คณะกรรมการ (Committee) 10/ปีวาระ 50 
3.1.3 สมาชิก (Member) 5/ปีวาระ 30 
3.2 มีส่วนร่วมในองคก์ร หรือสมาคมฯท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการท่ีอยูอ่าศยั   

3.2.1 ประธานหรือนายกฯ (Chairman) 10/ปีวาระ 50 

3.2.2 คณะกรรมการ (Committee) 5/ปีวาระ 30 
3.2.3  สมาชิก (Member) 2/ปีวาระ     10 

3.3 เป็นผูบ้รรยายผูฝึ้กอบรม/ (คะแนนต่อหน่ึงชัว่โมงเฉพาะการฝึกอบรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั) 10 100 
3.4 มีผลงานเขียนท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์และเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการท่ีอยู่
อาศยั 20/เร่ือง    100 
3.5 ไดรั้บรางวลั หรือการประกาศกิตติคุณ (Honors and awards) 100/รางวลั 100 
   

ต่อหวัข้อ   ใช้ได้สงูสดุ 


