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ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น        
RB 211   Introduction to Real Estate Business 
 หลักการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น วิเคราะห์โครงงาน การตลาดนายหน้าการบริหารการประเมิน
ราคา ภาษี กฎหมาย การลงทุน และการเงินการตัดสินใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การตรวจสอบท่ีดิน
เอกสารสิทธิ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น                                    
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation  
 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกันราคา รวมถึง
ศึกษาการดูลักษณะที่ดินโฉนด อาคารสถานที่รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
  
ธอ.311 ความรู้เบ้ืองต้นทางเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร      
RB 311   Introduction to Building Construction Technology 
 เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้าง วิธีการอ่านแบบพิมพ์เขียว วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง  
ส่วนประกอบของอาคารในส่วนงานของโครงสร้าง  ส่วนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตั้งในอาคาร
โดยเฉพาะระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าเสียระบบลิฟท์ ระบบแอร์ ระบบป้องกันไฟไหม้ และระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุมอาคารรวมท้ังระบบส่ือสารอื่น ๆและการประมาณราคาค่าก่อสร้างของอาคาร 
  
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์        
RB 312   Real Estate Development Regulation 
 กฎและระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
การควบคุมการก่อสร้างอาคารการควบคุม และจ ากัดเขตห้ามการก่อสร้างอาคารบางประเภท กฎหมายเก่ียวกับ
ผังเมือง 
  
ธอ.313   การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์       
RB 313   Real Estate Finance and Investment 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง.201  
 ลักษณะ วิธีการ กฎระเบียบ กระบวนการผลกระทบและวิเคราะห์ความเส่ียงตลาดการเงินและการลงทุน 
แหล่งเงินทุนหลักเกณฑ์พิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินปัญหาและอุปสรรคทางการเงินในการท าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงิน และการลงทุนตลอดจนปัจจัยและผลกระทบด้านการเงินและการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
  



ธอ.314   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies 
 วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาในกลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 วิชา 
 ความเป็นไปได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบความ
เป็นไปได้ในด้านต่าง ๆและปัจจัยที่จะต้องน ามาพจิารณาการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานเกณฑ์การตัดสินใจการ
คาดคะเนรายรับรายจ่าย อัตราผลตอบแทน และการประเมินสรุปโครงการต่าง ๆถึงความเป็นไปได้ 
  
ธอ.321   เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      
RB 321   Economics for Real Estate Business   
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 และเคยศึกษาวิชา ศ.211 หรือ ศ.213 
 คุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เพื่อน ามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างการพัฒนา และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเขตเมืองและชนบท ตลอดจน
วิเคราะห์ผลกระทบ และปัจจัยด้านต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ 
  
ธอ.322   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเร่ือง       
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development  
 ปัญหา ผลกระทบ การด าเนินงาน การตลาด การบริหารงานรูปแบบของการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์นักศึกษาต้องท ารายงานวิเคราะห์โครงการในแง่มุมต่าง ๆ ความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการที่
ส าคัญ พร้อมท้ังผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 
  
ธอ.331   การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง       
RB 331   Advanced Real Estate Valuation 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.211 และ ธอ.212  
 ปัญหาและแนวความคิด ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ปัญหาในทางทฤษฎีและทางด้าน
ประเมินราคา วิเคราะห์ความเส่ียงประเมินราคาทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีรายได้ การหาอัตราตอบแทนการคาดคะเน
รายได้และรายจ่ายรวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติ และ
ท ารายงานกรณีศึกษา 
  
ธอ.332   การประเมินราคาภาคธุรกิจ        
RB 332   Business Valuation 
 วิชาบังคับก่อน :  เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 2 วิชา 
 หลักทฤษฎีและวิธีการประเมินราคาภาคธุรกิจต่าง ๆการน าข้อมูลทางการเงินท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุงเสริม
เติมแต่งและสร้างใหม่เพื่อใช้ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่าหุ้นของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้านการเงิน
ในแง่มุมต่าง ๆการเขียนรายงานตลอดจนการประเมินค่าความนิยมเคร่ืองหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์ 
สิทธิบัตร และอื่น ๆ 



  
ธอ.341   การบริหารทรัพย์สิน         
RB 341   Property Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.313  
 ลักษณะและการวางแผน การบริหารทรัพย์สินชนิดต่าง ๆ เช่น อาคารส านักงานคอนโดมิเนียม อพาร์
ทเมนท์ และที่อยู่อาศัย นิคมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ฝ่ายเจ้าของทรัพย์สิน ผู้บริหาร และผู้เช่า ลักษณะการเช่า
ทรัพย์สินการเจรจาต่อรองการเสนอรายงานตลอดจนการวิเคราะห์ผลประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพย์สิน 
  
  
ธอ.342   การบัญชีส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       
RB 342   Real Estate Accounting 
 ลักษณะการบัญชีและการจัดท ารายงานตลอดจนผลการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมท้ัง
การบัญชีที่เกี่ยวกับการลงทุน และการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 
  
ธอ.411   การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์     
RB 411   Real Estate Marketing and Brokerage Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต.201 และเป็นนักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 
 แนวความคิดและทฤษฎี การตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยท าการศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ
ทางด้านการตลาดตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมตลาดการปฏิบัติตามแผนงาน การควบคุมและการประเมินผลงาน
การตลาดและกลยุทธ์ของส่วนผสมการตลาดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดตลอดจนหลักการและ
กิจกรรมของการเป็นตัวแทนนายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  
ธอ.412 วิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์        
RB 412   Research Methodology for Real Estate Business  
 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลเน้ือหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐานแหล่งข้อมูลและ
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และสรุปผลการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
  
ธอ.421   สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       
RB 421   Real Estate Seminar 
 วิชาบังคับก่อน :  เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า  2  วิชา 
 วิเคราะห์ และอภิปราย ปัญหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในแง่หลักการทฤษฎีและการน าไปใช้ 
ตลอดจนปัญหาทางด้านจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน 



  
ธอ.422   การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์       
RB 422   Real Estate Project Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.211  
 กลยุทธ์ และการวางแผนงานก่อนก่อสร้างระหว่างด าเนินการก่อสร้างและหลังจากโครงการก่อสร้างแล้ว
เสร็จรวมถึงการบริหารโครงการ และการเจรจาต่อรอง 
  
ธอ.423   อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ       
RB 423   International Aspects of Real Estate 
 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมัติ 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศทางด้านการลงทุนกฎเกณฑ์หลักประกันการควบคุมความเส่ียง 
การแปรเปล่ียนของโลกธุรกิจโดยเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศส าคัญทั้งนั้นอาจจะมี
การศึกษาและดูงานในต่างประเทศ 
  
ธอ.431   สัมมนาการประเมินราคา        
RB 431   Seminar in Valuation  
 วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแง่หลักการ ทฤษฎีและทางปฏิบัติของการประเมินราคา 
ตลอดจนปัญหาอันเกิดจากจรรยาบรรณสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
และเข้าใจถึงปัญหาที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน 
  
ธอ.441   สัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     
RB 441   Seminar in Real Estate Business Law 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ข้อบังคับกฎกระทรวง ฉบับใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยน าปัญหาและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้
น ามาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  
ธอ.442   ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      
RB 442   Real Estate Information System 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส.201 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างรวมท้ังการ
วางแผน และควบคุมด้านการเงิน ต้นทุน บัญชี และภาษีตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์  
  
ธอ.443   การฝึกงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
RB 443   Internship in Real Estate Business 



 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 และสอบได้ วิชา (1) ธอ.211(2) ธอ.212 (3) ธอ.312 และ(4) ธอ.
313 
 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึก วิเคราะห์ปัญหาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรม และปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในสายวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ 

 


