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เค้าโครงรายวชิา (Course Syllabus) 
RB411 Real Estate Business Marketing and Brokerage Management  
ภาค 1/2562 Section : 5400/01 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรพัย์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี  

 
1. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมข้อมูลการตดิต่อ (Lecture and Course Administrator with 

Contact Information) 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)  
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (Course administrator) 
ข้อมูลติดต่อ : อีเมล์ pitipee@gmail.com เวลาติดต่อ : Office hour เวลา 16.30 – 17.30น. หรือตามที่นัดหมาย
ล่วงหน้า 

2. วันและเวลาบรรยาย : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ห้องบรรยาย : มธ. ศูนย์รังสิต ห้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ (Course Objectives) 
1. เพื่อให้เข้าใจสภาพตลาดและกระบวนการท างานทางการตลาดในธุรกิจตัวแทนนายหน้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มต่างๆ 

2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนและสามารถจัดท าแผนงานการตลาดส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

3. เพื่อให้สามารถน าความรู้ทางการตลาดน าไปใช้พัฒนาการท างานในวิชาชีพ 

 
4. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 

คุณธรรม  จรยิธรรม ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง 
มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
ของห้องเรียน 

ความรู้ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้าน

บริหารธุรกิจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของการตลาด
เพื่อธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2. มีความรู้และความเข้าใจ ความเชื่อมโยงการตลาด 
การเงิน การบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ทักษะทางปัญญา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิด

อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู ้จากสาขา

1.มีความคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิด
อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู ้จากการตลาด 
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วิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

ทางธรุกจิและสถานการณ์ทัว่ไป 

2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและ
ผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ ์ท าให้เกิดการได้เปรียบทางการแขง่ขันทาง
ธุรกจิ 

ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
อสังหาริมทรพัย์ 
2.สามารถคิดคน้ทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและ
ผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถใน
การตดัสินใจเลอืกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด
อสังหาริมทรพัย์ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม 
แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของกลุม่ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได ้

สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม 
แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของกลุม่ได้อย่างเหมาะสมใน
ห้องเรียน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบ
การพดู การเขียน ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง
กัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น 

สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการ
พูด การเขียน การน าเสนองานในห้องเรียน 

 
5. กฎกติกา / เกณฑ์การตัดเกรด (Course Rules , Grading Criteria) 

1. งานที่มอบหมาย (Assignment)     20% 

 Field Trip Summary and Assignment (10%) 

 Marketing updates (10%) 
2. กรณีศกึษา ( Case Study)     20% 

 Presentation (10%)  

 Submitted Paper (10%) 
3. แผนการตลาด (Marketing Plan)    50% 

 Presentation (20%) 

 Submitted Paper (30%) 
4. การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น (Participation)  10% 

รวม   100% 
 

6. เอกสารการอ้างอิงประกอบการเรียนการสอน (Reference Material) 
1. Philip Kotler, Marketing Management, eleventh edition, Prentice-Hall, 2003 
2. ต าราการบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย ์ปี 2556 รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล 
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3. เอกสารประกอบค าบรรยาย โดยคณาจารย์ผู้สอน 
4. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการรายสปัดาห์ (Section อสังหาริมทรัพย์) และอื่นๆ 
5. นิตยสารเกี่ยวกับบ้านและทีด่ินต่างๆ 
6. เว็บไซค์อื่นๆ เช่น www.thairealestate.org, www.realestatethai.com, www.asungha.com, 

http://move.to/vat, www.home.co.th, http://www.businessthai.in.th เป็นต้น 
 
7. หัวข้อการเรียนการสอน / แผนการสอน (Course Plan) 
สัปดาห์ 
Week 

วันที่ 
Date 

หัวข้อการบรรยาย 
Topic 

อาจารย์ผู้สอน 
Lecturer 

1  แนะน ำโครงสร้ำงวิชำ 
แนวคิดภำพรวมทำงกำรตลำดและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 

ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

2  แผนการตลาดและเทคนิคการวางแผนการตลาด 
- พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

3  กำรวเิครำะห์ตลำด - Demand และ Supply ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
4  STP marketing  ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
5  Company visit and Lecture  ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
6  Case presentation ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
7  กำรวำงแผนกำรตลำดและเทคนิคกำรวำงแผนกำรตลำดโครงกำร

อสังหำริมทรพัย์ 
- Marketing mix: Product 

ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

8  Company visit and Lecture  ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
9  แผนกำรตลำดและเทคนิคกำรวำงแผนกำรตลำดโครงกำร

อสังหำริมทรพัย์ 
- Marketing Mix: Price, Place 

ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

10  แผนกำรตลำดและเทคนิคกำรวำงแผนกำรตลำดโครงกำร
อสังหำริมทรพัย์ 

- Marketing Mix: Promotion & IMC 
แผนปฏิบัติกำร กำรควบคุมและประเมินผล 

ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

11  Digital Marketing ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
12  Project consult ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

13-14  การน าเสนอแผนการตลาดของนักศึกษา  ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
15  สรุปและทบทวนหลักสูตร ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ 

 

 

http://www.thairealestate.org/
http://www.realestatethai.com/
http://move.to/vat
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