
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. 2564 
 

 
วิชำเสริมพื้นฐำน 
พส. 501 พื้นฐำนกำรปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยีกำรกอ่สร้ำง          3 (2–2–8) 
             เพื่อกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
RD 501 Architectural Professional Practice Foundations and Construction 
             Technology for Real Estate Development 

 สุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม วิธีการ ออกแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบและแสดง
แบบสถาปัตยกรรม ศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ การผังเมือง การออกแบบภายใน และสถาปัตยกรรมไทย 
แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ หลักและวิธีการก่อสร้างอาคาร ระบบโครงสร้าง
อาคาร การศึกษาหลักการออกแบบอาคารในเขตร้อนชื้นเพื่อการประหยัดพลังงาน แนวทางการออกแบบระบบแสงและ
เสียง และการออกแบบระบบอาคาร รวมทั้งพื้นฐานการประมาณราคาในโครงการก่อสร้างเบื้องต้น  
  การวัดผล : P (ผ่าน) หรือ N (ไม่ผ่าน) 

    Aesthetic, theory and concept in architecture including with architectural design, drawing 
and presentation in architecture, technical terms in architecture, landscape, urban planning, interior 
design and Thai architecture, fundamental concept of the construction, type and material properties, 
concept and method of building construction, system building structure and the energy saving 
principle design of the building in hot humid climate, the design guideline of light and sound, the 
design of building system, and the basically cost estimation of construction project   
   Assessment criteria: P (Pass) or N (Not Pass)  
 
ว ิชำบังคับ 
พส. 652 กฎหมำยและภำษีเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์   3 (3–0–9) 
RD  652 Laws and Taxation for Real Estate Project Development  

     กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
จัดสรร กฎหมายอาคารชุด กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักการเกี่ยวกับการบัญชี การภาษีอากร และ การค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ รูปแบบสัญญา การร่างสัญญา และการขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามสัญญา 

     Law related to real estate development, e.g. building control law, urban planning law, 
subdivision law, condominium law, environment law etc., principle related to accounting, taxation 
and expenses related to buy, sell and lease property, cover contract formats, how to draft contract 
and elimination of disputes due to contract 
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พส. 653 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์   3 (3–0–9) 
RD  653 Feasibility Study for Real Estate Project 

หลักการและความส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์การวิเคราะห์ทาง
กายภาพ เช่น ข้อกฎหมาย การเข้าถึงที่ดิน สภาพแวดล้อมข้างเคียง การวิเคราะห์ตลาด เช่น  อุปสงค์อสังหาริมทรัพย์ 
อุปทานอสังหาริมทรัพย์ เขตการค้า การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ประมาณการงบกระแสเงินสด ระยะเวลาคืนทุน 
อัตราผลตอบแทน เทคนิคการประเมินโครงการลงทุน รวมไปถึงตัวชี้วัดและเงื่อนไขในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 

Principles and importance of feasibility study for real estate project, physical analysis, 
e.g. law, accessibility, physical environment, market analysis, e.g. real estate demand, real estate 
supply, catchment area, financial analysis, e.g. statement of cash flow estimation, pay back 
period, rate of return, capital budgeting techniques including key indicators and conditions for 
real estate project investment decision making 

 

พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์        3 (2–2–8) 
RD  654    Research Methods for Real Estate Development 

     หลักการและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งประเภทการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อตอบปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่การระบุหัวเรื่องการวิจัย การระบุถึงปัญหา
การวิจัย การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
โดยเน้นการผสมผสานการบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขาที่ครอบคลุมการวิจัยการตลาดเพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
ที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง  และแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

      Principles and methodologies in both qualitative and quantitative research, types of research 
conducted to reveal answers to specific questions related to real estate development. Research process, 
covering identifying research topic, defining research problem, determining how to conduct the study, 
collecting research data, analyzing and interpreting the research data, and writing research report by 
emphasizing the integrated of sciences including marketing research in order to study the customers’ 
need that impacts architectural design and construction technology and real estate business trend 
      
พส. 656  แนวควำมคิดกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สมัยใหม่       3 (3-0-9) 
 และนวัตกรรมกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  
RD 656  Modern Real Estate Development Practice  
 and Innovative Real Estate Development  
 ปรัชญาและแนวคิดของการสร้างสรรค์อาคารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ ตั้งแต่การเริ่มก าหนดเป้าหมายและมโนภาพของโครงการ การบริหารจัดการโครงการหลัง
การก่อสร้าง ซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการ ปัญหาพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงการ และระดับองค์การ แหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนา
โครงการ การตลาดส าหรับอสังหาริมทรัพย์  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การจัดการการเสี่ยงภั ยใน
อสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรอาคาร นวัตกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งช่วงก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง
การก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ และการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและกรณีศึกษา 
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 Philosophy, concepts of built environment including modern development processes 
since goal and conception of project, property management addressing the integration of 
economic, social, culture, technology, political and legal, energy, environment, and professional 
related to real estate project. Basic problem for real estate development and problem solving in 
individual, project, and organizational levels, source of funds for project development, marketing 
for real estate, real estate valuation, risk management, facility management. Innovation for real 
estate development of pre-construction, construction, and post-construction including property 
technology (PropTech) and implementation for sustainable development and related case studies 
 
พส. 657 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์          3 (3-0-9) 
RD 657 Strategic Management and Marketing Strategy for Real Estate Development 

 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับขององค์การและประเภทของการ
วางแผนกลยุทธ์ ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอุตสาหกรรมและคู่แข่ง
ขัน การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาและการหาจุดคุ้มทุนส าหรับโครงการ ช่องทางการจัดจ าหน่าย นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ การสื่อสารการตลาด ผู้ให้บริการ ข้ันตอนในการให้บริการ การบริการหลังการขาย และลักษณะทาง
กายภาพของโครงการ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้อง 

 Meaning, importance of strategic management and strategic management process, 
organizational levels and types of strategic planning including characteristics of strategic efficiency, 
business environment, industrial and competitive analysis, differentiation, competitive advantage 
strategy, creating more value, and setting marketing strategies including product, pricing and break-
even point for the project, distribution channel, real estate broker, marketing communication, 
people, process, after sales service, and physical evidence including innovation and technology for 
real estate project development and related case studies 
 
พส. 658    กำรจัดกำรกำรเงินและกำรจดัหำเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์              3 (3-0-9) 
RD  658    Financial Management and Real Estate Development Financing 

ความส าคัญของการจัดการการเงินส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์งบการเงินและความสัมพันธ์ของงบ
การเงิน การวิเคราะห์งบการเงินส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค่าของเงินตามกาลเวลา แหล่งที่มาของเงินทุนส
หรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆในการจัดหาเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน การประมาณ
การกระแสเงินสดและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน งบจ่าย ลงทุนและเทคนิคการประเมินโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไร ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ต่างๆ ตลอดจนประเภทของสินเชื่อและการตัดสินใจการ พิจารณาสินเชื่อ และมติการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ทั้งในแง่ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ โครงการ กรณีศึกษาในการพิจารณาสินเชื่อส าหรับสินเชื่อเพื่อที่
อยู่และสินเชื่อโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 
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Importance  of  financial  management  for  real  estate  development,  financial 

statements and relationship of them, financial statement analysis for real development, time value 
of money, sources of capital financing andrisk consideration for real estate development, cost of 
capital, cash flow estimation and capital structure decisions, capital budgeting and project 
evaluation techniques, break even point analysis and financial planning for each types real estate 
development project, including types of loans from commercial bank and loans approval 
consideration and contractual agreements for both mortgage loan and project loan, case study of 
loans approval consideration of commercial bank 
 
    วิชำเลือก 
พส. 662    สัมมนำส ำหรับวิจัยกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์     3 (3-0-9)                       
RD  662    Seminar for Real Estate Development Research 
 อภิปรายถึงแนวโน้ม ปัจจัย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความคิดเชิงระบบและบูรณาการรวมไปถึงวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการจากหลากหลายศาสตร์และวิชาชีพใน
การที่จะยกประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ และทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่ 

Discussion all trends, factors, impacts on economic, society, culture, technology, energy, 
and environment from real estate project development, systematic and integrative thinking 
including new vision regarding real estate development, seminar and workshop from various 
sciences and professional in order to raise interesting, modern both domestic and international 
issues, moreover, workshop outside campus  
 
พส. 663    หัวข้อพิเศษส ำหรับกำรพัฒนำสังหำริมทรัพย์                                    3 (3–0–9) 
RD 663    Special Topics for Real Estate Development 

หัวข้อพิเศษส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความสนใจของนักศึกษา และศึกษาคน้คว้า 
ค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Special topics and events related to real estate development according students’ 
interested and their self-study related to real estate development 

 
พส. 664   ทฤษฎีขัน้สูงส ำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์                               3 (2–2–8) 
RD 664   Advanced theory for Real Estate Development 

ทฤษฎี และแนวความคิดขั้นสูงที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น องค์
ความรู้ใหม่ในพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดมีศักยภาพที่สูง ประสิทธิภาพสูงสุด และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

Advanced Theories and concepts related to real estate project development for using 
the new body of knowledge for real estate development project which enhancing high potential, 
efficiency, and Sustainable Development Goals (SDGs) 
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พส. 665   กำรพัฒนำโครงกำรจัดสรร                                                     3 (3–0–9) 
RD 665    Subdivision Project Development 
 ทฤษฎีแนวความคิดและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของ
ประเทศไทย การแก้ปัญหาการวางแผนที่ดินและโครงการที่อยู่อาศัยรวมถึงนโยบายและการวิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยรวมทั้งการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโครงการให้มีความสัมพันธ์กับบริบทเมืองโดยเป็น
กระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิควิธีการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติในการท างานเป็นหมู่คณะอย่างมืออาชีพ 
 Theories, concepts and land utilization planning for urban residential project 
development in Thailand, land utilization planning and residential project problem solving 
including policy and analysis of land for residential economics, analysis of relationships between 
project location and urbanization by analytic process emphasizing cognitive building, professional 
team working 
 
พส. 666    กำรออกแบบและวำงผังโครงกำรอสังหำริมทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ   3 (3-0-9) 
RD  666 Effective Real Estate Project Design and Planning  

การออกแบบและวางผัง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพยึดตามแนวทางที่เน้น
การใช้ทรัพยากรที่ดินและการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน การออกแบบพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบสินค้าอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความต้องการของลูกค้า พื้นที่ขายที่มีคุณภาพดี มีปริมาณมากพอ 
และบรรลุเป้าหมายในการลงทุนโดยยังคงรักษามาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
รายละเอียดในการออกแบบอาคารชุดอยู่อาศัย แนวคิดในการออกแบบวางผังโครงการพาณิชยกรรมอื่นๆ เช่น 
ศูนย์การค้า อาคารส านักงานให้เช่า อาคารพาณิชยกรรม โรงแรม  รีสอร์ท เป็นส่วนประกอบในการเรียนรู้และต่อ
ยอด ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในยุคสมัยใหม่ 

Design and master planning for efficient real estate project development, which follow 
the principle of effective and sustainability land-used and construction material consuming,  
efficient space design according to customers’ need, good quality and sufficient sale area and 
achieve the investment goal, meanwhile maintain the architectural design and environmental 
design standards., detail of condominium design and other commercial project plan designs of 
others commercial real estate projects such as shopping center, community malls, leased office 
building, hotels, and resorts; associated and extended the potential to value added in modern 
real estate developments 
 
พส. 669    กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ขั้นสูง                  3 (3-0-9) 
RD  669     Advanced Feasibility Study for Real Estate Project 
        วิชาบังคับก ่อน : ต้องสอบได้วิชา พส. 653 การศ ึกษาความเป็นไปได ้ของโครงการอสังหาร ิมทรัพย ์ 

ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงทั้งการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ทาง
กายภาพ และการวิเคราะห์ทางการเงินแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนส าหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการจากกระแสเงินสด การวิเคราะห์แบบองค์
รวมจากการพัฒนาหลายโครงการร่วมกัน การตัดสินใจสัดส่วนการลงทุนระหว่างโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง 
โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากการเช่า โดยการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบทางการเงินจากลักษณะเฉพาะของโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท 
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Prerequisite: Have earned credits of RD 653 Feasibility Study for Real Estate Project  
Advanced feasibility study for real estate development project; market analysis, 

physical analysis, and financial analysis, source and use of fund for real estate development 
project, cost of capital from various sources, risk analysis from project’s cash flow, holistic 
analysis of mutual project development, investment proportion decision among low rise real 
estate  project, high rise real estate project, income producing property by analysis of financial 
advantages and disadvantages of each real estate project characteristics 
 
พส.670     กำรจัดกำรโครงกำรส ำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 3 (3-0-9) 
RD 670    Project Management for Real Estate Development 
 กระบวนการการจ ัดการว ัฏจ ักร และล ักษณะของโครงการพ ัฒนาอส ังหาร ิมทร ัพย์ การวางแผน 
โครงการพ ัฒนาอส ังหาร ิมทร ัพย ์การจ ัดทำก ิจกรรมในโครงการ จ ัดประมาณการเวลาและกำหนดการของ โครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ จนถ ึงการประเม ินโครงการ พ ัฒนา
อส ังหาร ิมทร ัพย ์โดยอาศ ัยเทคน ิคในการจ ัดการโครงการ การว ิเคราะห ์ความต ้องการ การจ ัดการ ความเสี่ยง การ
ควบค ุมค ุณภาพ และการนำเทคโนโลย ีมาใช ้ในการแก ้ไขป ัญหาและสน ับสน ุนโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Process, cycle, and characteristics of real estate development management 
project, project of real estate development planning, work breakdown structure, project of real 
estate development duration estimating decision making using quantitative analysis and project 
control, demand forecasting, risk management, quality control, and using of technology for 
problem solving and supporting for real estate development project, including logistics 
management for real estate development 
      
พส. 671     กำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์ขั้นสูง                                        3 (3–0–9) 
RD 671     Advanced Real Estate Valuation 

ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ขัน้สูงและการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการประเมินจากปัจจัยต้นทุน วิธีการประเมินจากปัจจัยตลาด และ วิธีการประเมินจากปัจจัย
รายได้ เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับสนับสนุนข้อมูลเพื่อ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้ง
ในเชิงการลงทุนโครงการใหม่ และโครงการที่มีอยู่แล้ว การประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นที่ได้จากแบบ การจัดท า
ต้นทุนการคาดการณ์  การจัดระบบเอกสารเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติ
วิชาชีพนักประเมินราคา 

Importance, objective, and benefit of advanced property valuation techniques and 
data collection and analysis;  cost approach value estimation, market factor approach value 
estimation and income approach; used to support the project feasibility analysis, both new 
project investment and existing projects, construction cost estimation, cost plan projection set 
up, document filing systems in property valuation, and appraisers’ ethics in professional practices 
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พส. 672     กำรบริหำรควำมเสี่ยงในงำนอสังหำริมทรัพย์                                   3 (3–0–9) 
RD 672     Risk Management in Real Estate 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงส าหรับโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ หลักการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง 
และการยอมรับความเสี่ยงการระบุและจ าแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบโต้ความเสี่ยง การจัดท า
แผนภาพความน่าจะเป็นและผลกระทบจากความเสี่ยงส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจัดท าแผนการ
จัดการความเสี่ยงในโครงการ อสังหาริมทรัพย์ 

Definition and importance of risk management, types of risk for real estate project, 
principles of risk management; risk avoidance, risk reduction, risk transfer, and risk retention, 
identify risks, risk assessment, risk response, conducting risk probability and impact chart for real 
estate project, including risk management plan for real estate project 
 
พส. 674      กำรจัดกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยีส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 3 (3-0-9)  
RD  674      Innovation and Technology Management for Real Estate Business 

แนวคิด ทฤษฎี ของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
กระบวนการจัดการนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วย การก าหนดโครงการด้านนวัตกรรม        การก าหนดขอบเขตของ
โครงการด้านนวัตกรรม การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคัดเลือกความคิดที่เหมาะสมเพื่อน าไปด าเนินการ การ
ประเมินศักยภาพ การวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการก่อนการน าออกสู่ตลาด รวมถึง
รายละเอียดของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน 

Concepts and principles of innovation management as well as the technologies 
concerning real estate development, innovation management process including identifying 
innovation projects,  scoping and focusing innovation projects, leveraging brainpower and turbo-
charging creativity, selecting the best ideas  for further development and design, evaluation how 
new products or services perform prior to release, diagnosis problems and improvements for 
prior commercialization, the details of technologies and innovations adopted in present real 
estate development 

 
พส. 682     กำรบริหำรงำนก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย์                      3 (3–0–9) 
RD 682    Construction Management for Real Estate Project 

กระบวนการการจัดการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ออกแบบและ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง การท าสัญญา การควบคุมงานก่อสร้าง  รวมไปถึงการจัดการทั้งกระบวนการเพื่อตอบสนอง
ข้อจ ากัดทั้งสาม ได้แก่ การจัดวางตารางโครงการ การควบคุมงบประมาณ และการควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการ
ติดต่อประสานงานในกระบวนการก่อสร้าง 

Construction management processes of real estate projects from designer and 
contractor selection, contracting, construction supervision including management all processes to 
response to triple constraints; project scheduling, budget controlling, and quality management, as 
well as effective coordinating practices 
 
 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. 2564 

 
พส  683 กำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแนวสูงและแบบผสมผสำน 3 (3-0-9) 
RD  683 High-Rise Residential and Mixed Use Real Estate Project Development 

แนวความคิดของการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน และโครงการอสัวหาริททรัพย์แนวสูงในประเทศ
ไทย การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ทางกายภาพ และการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนอาคาร การวางแผนและ
ออกแบบเบื้องต้น งานระบบอาคาร การบริหารงานก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรอาคาร การจัดตั้งนิติบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย หรือโครงการพาณิชย์ เพื่องานระบบอาคาร 

Concepts of mixed use development and high-rise residential real estate project 
development in Thailand, location selection for real estate project development, feasibility study 
including market analysis, physical analysis, and financial analysis, building planning and 
preliminary designing, building services system, construction management including the facility 
management principle which also included on the establishment juristic persons for whether the 
residential or commercial projects, building services system 
 
พส. 692    กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร                            3 (3-0-9) 
RD 692    Strategic Planning for Facility Management 

ทฤษฎีอาคารและสภาพแวดล้อม การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎี
ฐานข้อมูล การบริหารทรัพยากรอาคารเชิงกลยุทธ์เชิงบูรณาการผ่านทางระบบส าหรับงานซ่อมบ ารุงอาคารในปัจจุบัน 
เช่น ระบบ Computer Aided Facility Management (CAFM) โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐานด้านการจัดการฐานข้อมูล งานด้านเอกสาร และงานด้านผังอาคาร การใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการ
บริหารงานทรัพยากรอาคาร สามารถท าให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Building and environment theory, building’s maintenance and improvement, concepts and 
theory of  database, integrative facility management available today, such as Computer Aided Facility 
Management (CAFM) System focus on understanding about Database Application, Office Application, 
Office Layout, including technology in order to keep information systematically and efficiency 
 
พส. 694   กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และแผนธุรกิจ 3 (3-0-9) 
RD  694     Real Estate Business Entrepreneurship and Business Plan 

ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โอกาสทางธุรกิจ ความมีใจเป็นผู้ประกอบการ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ระบบภาษีในประเทศไทย แนวคิดทางด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการผลิต การ
บัญชีเบื้องต้นและการจัดการการเงิน ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติสมัยใหม่เกี่ยวกับการสร้างและด าเนินธุรกิจในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ ตลอดจนการน าเสนอแผนธุรกิจได้ 

  Characteristics of entrepreneurs in real estate business, business opportunities, 
entrepreneurial mind, ethical and corporate social responsibilities, forms of business, taxation 
system in Thailand, concepts of business management, marketing, human resource management, 
production plan, fundamental of accounting and financial management modern theories and 
practices on how to build or run a new business in real estate business. Business feasibility study 
and business plan including business plan presentation 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. 2564 

 
กำรค้นคว้ำอิสระ (ส ำหรับแผน ข) 
พส. 700      กำรค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต 
RD 700 Independent Study 

การท าศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดูแลและแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา การก าหนดปัญหาที่จะศึกษา การก าหนดวิธีการที่จะศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และการแปลความหมายของข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ศึกษา การเขียนรายงาน สอบ
ปกป้องการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

Conducting independent study on the topic of interest related to real estate under 
the advice and supervision of the independent advisor, problem defining, determining how to 
conduct the study, collecting the data, analyzing and interpreting the data in order to solve the 
problem of study, and writing the report, defense examination to the appointed committee of 
the oral defense of independent study 

 

วิทยำนิพนธ์ (ส ำหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
พส. 800 วิทยำนิพนธ์        12 หน่วยกิต 
RD  800 Thesis 
 โครงการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการด าเนินงานวิจัยด้วยความคิดอันเป็นระบบ  อันก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเขียนรายงานการวิจัย ภายใต้การดูแลและแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ทางวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ  

       Research project, research methodology, and conducting research with systematic 
thinking in order to have new knowledge related to innovative real estate development, writing 
research report under the advice and supervision of research advisor, defense examination to the 
appointed committee of the oral defense of thesis, including publishing in academic journal or 
presenting in academic conference 
 

วิทยำนิพนธ์ (ส ำหรับแผน ก แบบ ก 1) 
พส.  803 วิทยำนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
RD   803 Thesis 
 โครงการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการด าเนินงานวิจัยด้วยความคิดอันเป็นระบบ อันก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเขียนรายงานการวิจัย ภายใต้การดูแลและแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

       Research project, research methodology, and conducting research with systematic 
thinking in order to have new knowledge related to innovative real estate development, writing 
research report under the advice and supervision of research advisor, defense examination to the 
appointed committee of the oral defense of thesis, including publishing in qualified national or 
international journal according to the Higher Education Commission Announcement of criteria for 
published academic journal consideration 


