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วิชาเสริมพื้นฐาน 
พส. 501 พื้นฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 3 (2–2–8) 
 เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
RD  501 Architectural Professional Practice Foundations and Construction Technology  for 
Real Estate Development 

สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก  ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม วิธีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม ศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรม การวางผังบริเวณ และภูมิ
ทัศน์ มูลฐานการวางผังเมืองและการวางแผนภาค การออกแบบภายใน คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย และ
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ หลักและวิธีการก่อสร้างอาคาร ระบบ
โครงสร้างอาคาร การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของวัสดุ  
วิธีการผลิต การออกแบบอาคารเบื้องต้นที่แสดงองค์ประกอบวัสดุและรอยต่อต่างๆ  รวมถึงการศึกษาหลักกา ร
ออกแบบอาคารในเขตร้อนชื้นเพื่อการประหยัดพลังงาน แนวทางการออกแบบระบบแสงและเสียง และการออกแบบ
ระบบอาคาร รวมทั้งพื้นฐานการประมาณราคาในโครงการก่อสร้างเบื้องต้น 
 This course covers the study in esthetic, world history, theory and concept in 
architecture including with architectural design, digital media, drawing and presentation in 
architecture. Furthermore, it also covers the study in technical terms in architecture, landscape, 
and urban planning, interior design and Thai architecture.This course focuses to study in the 
fundamental principle of the construction which are included of type and material properties, 
concept and method of building construction, system building structure, primary analysis of 
physical and materials science element, the production process, basic skills for building design 
with the presenting of materials and joints connection and the energy saving principle design of 
the building in hot humid climate, the design guide line of light and sound, the design of building 
system, and the basically cost estimation of construction project. 
 
วิชาบังคับ 
พส. 651 หลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  651 Real Estate Development Principles and Concepts 
 วิวัฒนาการของปรัชญา แนวคิด และรูปธรรมของการสร้างสรรค์อาคารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
กระบวนการของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การเริ่มก าหนดเป้าหมายและมโนภาพของโครงการ การบริหาร
จัดการโครงการหลังการก่อสร้าง ซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการ ปัญหาพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ การ
สร้างภูมิคุ้มกันและการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงการ และระดับองค์กร การบริหารทรัพยากรอาคาร 
เพื่อให้ทรัพยากรอาคารนั้น เกิดการประยุกต์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
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  This course provides students with knowledge and skills in synthesising real estate 
development projects with overall development processes.  It addresses the integration of 
economic, social, cultural, technology, and physical environment, financial, marketing, and legal 
factors in a workshop environment. As potential developers, or participants in the development 
process, students need to understand: the nature of the real estate industry, the development 
process, how development teams function, what makes real estate projects successful, and how 
to develop projects under multiple constraints.  The course is based on the philosophy that real 
estate development is a multidisciplinary and creative process.  Students are encouraged to 
explore new development concepts as they synthesize all aspects of a project 
 
พส. 652 กฎหมายและภาษี เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  652  Laws and Taxation for Real Estate Project Development 
 ประเด็นในกฎหมายและภาษีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายจัดสรรและพัฒนาที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
วิชาชีพ กฎหมายเฉพาะประเภทต่างๆ รวมถึงกฎหมายทางการบัญชีและภาษี โดยการศึกษาจะครอบคลุมปรัชญาและ
แนวคิดที่ส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งวิธีการและปัญหาในข้อกฎหมาย ที่ส่งผลต่ อการด าเนินการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงรูปแบบสัญญา การร่างสัญญา และการขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามสัญญา 
 This study covers aspects regarding law and taxation in real estate development; for 
example, business, land development, building, urban planning, energy, environment, professional 
practice, and case specific laws including account and taxation.  The study includes essential 
philosophies and concepts of laws including processes and problems of laws impacting on real 
estate development.  In addition, the study covers the learning of law formats, the draft of laws and 
the elimination of disputes due to contracts. 
 
พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  653 Feasibility Study for Real Estate Project 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ด้านการตลาด ด้านกายภาพและการออกแบบ ด้านการก่อสร้างและการผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ และด้านการเงิน
การลงทุน โดยการศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาแนวโน้ม อีกทั้งการฝึกฝนสร้างความเชี่ยวชาญด้านการสังเคราะห์ข้อมูล การวางผังออกแบบ
เชิงเศรษฐศาตร์ การก าหนดรูปแบบสินค้าที่ส่งผลก าไร การใช้โปรแกรมค านวนผลตอบแทนและเงินลงทุน น าไปสู่การ
ก าหนดสมมติฐานในการค านวนความเป็นไปได้ที่แม่นย า  
 The feasibility study of real estate development involves the analysis of marketing, 
physical environment and design, construction and products regarding real estate as well as 
finance and investment.  The study of tools used for the analysis of primary and secondary data.  
The study focuses on influential factors as well as practice in data analysis, planning in economic 
perspective, allocation of products that help to increase profits and programming calculation of 
returns and investment that lead to the precise assumption. 



  

 ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2559
              
 
พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (2–2–8) 
RD  654 Research Methods for Real Estate Development 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งประเภทการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมการสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสรุปและน าผลที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการผสมผสานวิธีการและบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขาที่
ครอบคลุมการวิจัยตลาด การส ารวจตลาดเพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง และการวิจัยแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 
 This course describes the principles and methodologies of both quantitative and 
qualitative research approaches in order to make decisions in real estate development.  The research 
methodologies consist of: sampling methods, research tool design, data collecting, statistical data 
analysis techniques, discussion and application of acquired information in real estate development 
process by integration of sciences, e.g. market research, market survey, construction technology, 
and market trend analysis. 
 
พส. 655 การตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  655 Marketing for Real Estate Development 
 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการให้ประสบความส าเร็จนั้น ประเด็นที่มีความส าคัญและ
สามารถช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ ก็ตือ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายได้
อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม การผสานเอาแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมที่ต้องสอดลัพธ์กับการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด มีส่วนช่วยให้โครงการเกิดความแตกต่างในลักษณะของโครงการ ระบบการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด เพื่อการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และทัน
ต่อความต้องการในแต่ละช่วงเหตุการณ์ 
 One of the important success factors for real estate development is suitable marketing 
plan and sale strategy. The proper mix of architecture design and market positioning is associated 
to product differentiation. Therefore, the up-to-date learning system and market analysis plus the 
study of customer behavior and the marketing mix will provide the appropriate project 
development.   
 

วิชาเลือก 
 

พส. 661  การวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  661 Real Estate Development Strategic Planning and Implementation 
 กระบวนการของการก าหนดแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวรวมทั้งการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพการจัดท า
โครงการให้บรรลุความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และในการยกระดับคุณภาพการพัฒนาโครงการด้วย
การใช้ปฏิภาณ และความช านาญในเชิงสหวิทยาการที่เกิดจากกระบวนการบูรณาการมุมมองจากหลากหลายสาขาวิชา
การและวิชาชีพ 
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 This course describes the process of strategic planning in order to achieve the goals of 
real estate development, in accordance with the long-term development strategies of the country. 
In addition, the implementation process is also described in order to make students be able to 
effective implement of strategies, resource-utilize, and project develop with integrated knowledge 
and skills from multidisciplinary and professionals.   
 
พส. 662 สัมมนาส าหรับวิจัยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 3 (3–0–9) 
RD  662 Seminar for Real Estate Development 
 อภิปรายแนวโน้ม ปัจจัยและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในทางกลับกันก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย 
พร้อมทั้งศึกษาวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จากหลายมุมมอง 
ภายใต้การอภิปรายน าของกลุ่มวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการจุดประกายประเด็น
ปัญหาในการท างานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ของ
การบูรณาการเชิงวิชาการ นอกจากนั้น ยังจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ตามวิถีธรรมชาติ 
 This course discusses all trends and factors related to real estate development such as 
economic, social, cultural, technological, energy and environmental. This study will encourage all 
students in systematic and integrative thinking including a new vision in regard to real estate 
development.  Seminar workshops will be organized in order to improve students understanding 
of the adjustment of physical and mental condition physical and mental condition. 
 
พส. 663 หัวข้อพิเศษส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   3 (3–0–9) 
RD  663 Special Topics for Real Estate Development 
 หัวข้อพิเศษส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 The special topic of individual student relates to real estate development and their 
self-study of real estate development issues. 
พส. 664 ทฤษฎีขั้นสูงส าหรบัการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (2–2–8) 
RD  664 Advanced theory for Real Estate Development 
 ทฤษฎีแนวความคิดขั้นสูงที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ใน
พัฒนาพื้นที่โครงการ ให้เกิดมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
 The advance theory related to real estate development for using as the new 
knowledge to project development which enhancing the high potential and efficiency. 
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พส. 665 การพัฒนาโครงการจัดสรร 3 (3–0–9) 
RD  665 Subdivisional Project Development 
 ทฤษฎีแนวความคิดและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองทั้ง
ของประเทศไทยและประเทศต่างๆในเชิงเปรียบเทียบศึกษาการแก้ปัญหาการวางแผนที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมถึง
นโยบายและการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยรวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์กับ
บริบทเมืองโดยเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิควิธีการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการท างานเป็นหมู่คณะและ
จัดท ารายงานอย่างมืออาชีพ 
 This course describes the principles and concepts of land utilization by urban 
residential project development in Thailand and other countries, by comparative studies of their 
land use planning, policies, and land economy.  In addition, the relationships between location 
and urbanization are also described. This course applies the process of group workshop and 
presentation as a learning approach. 
 
พส.  666 การออกแบบและวางผังโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 3 (3-0-9) 
RD  666 Effective Real Estate Project Design and Planning 
 การออกแบบและวางผัง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดตามแนวทางที่
เน้นการใช้ทรัพยากรที่ดินและการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า การออกแบบพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบสินค้าอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความต้องการของตลาด พื้นที่ขายที่มีคุณภาพดี มีปริมาณมากพอจะ
สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนโดยยังคงรักษามาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดี การศึกษาจะลง
รายละเอียดในการออกแบบอาคารชุดอยู่อาศัยเป็นส าคัญ และเสริมด้วยแนวคิดในการออกแบบวางผังโครงการพาณิช
ยกรรมอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชุมชน ส านักงานเพื่อเช่า อาคารพาณิชยกรรม โรงแรม รีสอร์ท เป็น
ส่วนประกอบในการเรียนรู้และต่อยอดศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในยุคสมัย
ปัจจุบัน 
 The design and master planning for efficient real estate project development, which 
follow the principle of effective land-used and construction material consuming. The efficient 
space design can support the market need, high sale value and sufficient sale area will achieve the 
investment goal, meanwhile it can keep the architectural design and environmental design standards. 
The study will be in-depth to the condominium project development plus the concept of others 
commercial real estate projects such as department stores, community malls, leased office 
building, shop houses, hotels, and resorts; those are associated and extended the potential to 
value added in modern real estate developments.  
 
พส.  667 การพัฒนาชุมชนเมืองและอสังหาริมทรัพย์    3 (2-2-8) 
RD.  667 Urban and Real Estate Development 
 แนวทางการออกแบบและจัดการชุมชนเมืองเพื่อน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมืองออกเป็นด้าน
ต่างๆ ได้แก่ กฎหมายและข้อก าหมด การวางแผนโครงการ การออกแบบกายภาพและระบบขนส่งของเมือง และการ
จัดการเมือง เป็นต้นทั้งนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัย์ที่มีความเหมาะสมกับเมือง
ต่อไป 
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 The Introduces on guideline of urban design and management for the decision making 
of real estate development projects; and the components relevant to the design and 
management that can be separated to several respects: laws and regulation, project planning, 
physical design and city transportation system, and city management. These can be applied to real 
estate development appropriate for cities. 
 
พส. 671 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง  3 (3–0–9) 
RD  671 Advanced Real Estate Valuation  
 วิธีการประเมินจากปัจจัยต้นทุน (Cost Approach) ปัจจัยตลาด (Market Approach) และปัจจัย
รายได้ (Income Approach) เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับสนับสนุนข้อมูลเพื่อการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ทั้งในเชิงการลงทุนโครงการใหม่ และพัฒนาต่อยอดในโครงการที่มีอยู่แล้ว การประเมินราคาค่า
ก่อสร้างเบื้องต้นที่ได้จากแบบ การจัดท าต้นทุนการคาดการณ์ (Cost Plan Projection) การจัดระบบเอกสารเพื่อการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติวิชาชีพนักประเมินราคา 
 The students will understand the advance property valuation techniques, which 
consist of Cost Approach, Market Comparison Approach and Income Approach. The properties’ 
value derived by these said approaches are used to support the project feasibility analysis, both 
newly developed or existing projects. The students will also know how to estimate the 
construction cost, set up the Cost Plan Projection, the necessary documents in property valuation 
processes, and appraisers’ business ethic.     
 
พส. 672 การบริหารความเสี่ยงในงานอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  672 Risk Management in Real Estate 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินการ
พัฒนาโครงการได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติการในโครงการอสังหาริมทรัพย์จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงใน
โครงการ โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อกระบวนการพัฒนาโครงการ  กระบวนวิชานี้จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสาเหตุการเกิด ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วย    
 Risks play a critical role in any investment in real estate development projects as it 
directly affects project’s income stream. The module provides the concept of risk, the better 
understanding of risks in real estate development business, as well as the consequences of risks in 
each project stage. The factors that associated with risks in real estate development and the 
sources (origin) will be discussed in this class, along with risk identification process and outcomes 
of risk identification. This class emphasises on the assessment of both consequences and 
likelihoods of risk, as it may lead to the mitigation of risks, by the following approaches: accept, 
avoid, reduction, or retention. 
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พส. 681 กฎหมายและสัญญาก่อสร้างส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  681 Construction Laws and Contracts for Real Estate Development 
 หลักพื้นฐานของนิติกรรม สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงหลักการของข้อก าหนดข้อก าหนดสัญญาก่อสร้าง ทั้งข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้างและสถาปนิก/ วิศวกร 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ทั้งในสัญญาสากลและสัญญาที่ใช้ใน
ประเทศไทย นักศึกษาจะได้ศึกษาตัวอย่างของสัญญาก่อสร้างมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 
  This course describes the principles of jusistic act, contract, and law concerning the 
construction process in real estate projects.  In addition, the concepts of construction contract 
provisions, classified into those concerning employer, architect & engineer, and contractor, are 
also described.  Students will learn both the international and national construction contract 
management practices, as well as standard construction contracts. 
 
พส. 682 การบริหารงานก่อสร้างส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3–0–9) 
RD  682 Construction Management for Real Estate Project 
 วงจรการบริหารจัดการและด าเนินงานก่อสร้างของโครงการทางด้านสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ 
หนึ่ง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการในทุกข้ันตอนเพื่อให้เป็นไปตามก าหนดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 
คุณภาพของงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การจัดวางตารางการปฏิบัติงาน การควบคุมงบประมาณ การจัดการ
และการติดต่อประสานงานในกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่คัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง การท าสัญญา การ
ควบคุมงานก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ การควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรม 
 This course describes the construction management processes of real estate projects 
from designer and contractor selection, contracting, construction supervision. The scope also includes 
how to manage all processes to response to triple constraints (project scheduling, budget controlling, 
and quality management) as well as effective coordinating practices. 
 
พส. 691 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 3 (3-0-9) 
RD  691 Principles of Facility Management 
  การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ โดย
ค านึงถึงผู้ใช้อาคารเป็นส าคัญ เน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรขององค์กร โดยรวมถึงคน อาคาร เทคโนโลยี 
และเงินทุน ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (People) สภาพแวดล้อม (Place) และ
กระบวนการท างาน (Process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการท างาน โดยการศึกษาจะมุ้งเน้นไปที่การ
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขององค์กร การปรับปรุงแผนงานการใช้ทรัพยากร การสื่อสารและ
การเสนอแผนงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในมูลค่าของการแข่งขันขององค์กร 
 Facility management is a part of corporate administrative integration concerning building 
users by maximizing the value of corporate assets including human beings, buildings, technology and 
budget that involves strategic planning in relation to people, place and process for efficiency 
improvement and cost reduction. The course emphasizes development of the ability to analyze 
corporate specificity, user requirements, facilities planning improvement, communication and 
planning implementation in order to improve competitive ability. 
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พส. 692 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรอาคาร 3 (3-0-9) 
RD  692 Strategic Planning for Facility Management 
  การศึกษาการจัดการทรัพยากรกายภาพเชิงบูรณาการผ่านทางระบบ CAFM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การบริหารทรัพยากรกายภาพเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริหารทรัพยากรอาคาร โดย
มุ่งเน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานด้านการจัดการฐานข้อมูล (DatabaseApplication) งานด้าน
เอกสาร (OfficeApplication) และงานด้านผังอาคาร (OfficeLayout) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารงาน
ทรัพยากรอาคาร สามารถท าให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  Relationship between man and environment aims to provide a better understanding of 
the design process from programming, design and quality principles to the related aspects in design 
and planning for maximizing resource utilisation.  This course offers the combination between 
lectures, seminars, team projects and role plays in the design and management of buildings as well 
as the evaluation of impacts of the processes. 
 
พส. 693 กระบวนการประเมินผลหลังการใช้อาคาร 3 (2–2–8) 
RD  693 Post Occupancy Evaluation Process 
  กระบวนการประเมินหลังการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละระดับของกระบวนการทางอสังหาริมทรัพย์   เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
เครื่องมือที่ใช้วัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนถึงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร   ข้อมูลที่ได้
สามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร    ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ถึงแนวทางในการพัฒนาแผนการบริหารทรัพยากรขององค์กรต่อไป 
  The assessment process after building occupancy involves performance evaluation in 
each step of real estate process in order to know actual performance that can be used as a tool 
to evaluate physical environment as well as building users’ satisfaction.  This information can be 
used to examine the correspondence between organisationstrategies and goals that can help to 
analyze the development of Facility Management of an organisation. 
 
พส 668 การจัดการการเงินและการจัดหาเงินทุนส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์          3 (3-0-9) 
RD 668 Financial Management and Real Estate Development Financing 

ความส าคัญของการจัดการการเงินส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งบการเงินและความสัมพันธ์ของงบ
การเงิน การวิเคราะห์งบการเงินส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค่าของเงินตามกาลเวลา แหล่งที่มาของเงินทุน
ส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพจิารณาถึงความเสี่ยงตา่งๆในการจัดหาเงินทนุ ต้นทุนของเงินทุน การประมาณ
การกระแสเงินสดและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน งบจ่ายลงทุนและเทคนิคการประเมินโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไรของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 
ตลอดจนประเภทของสินเชื่อและการตัดสินใจการพิจารณาสินเชื่อ และมติการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งใน
แง่ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อโครงการ กรณีศึกษาในการพิจารณาสินเชื่อส าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่และสินเชื่อ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 

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 
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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. 

 
พส. 669 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรพัย์ขั้นสูง                3 (3-0-9) 
RD 669 Advance Feasibility Study for Real Estate Project  
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบได้วชิา พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรพัย์  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงมีเนื้อหาต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ด้านการตลาด 
ด้านกายภาพ และ ด้านการเงิน จากวิชา พส.653 โดยในวิชานี้จะเน้นหนักในการวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนอย่าง
ละเอียดมากขึ้น ได้แก่ แหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินต่างๆ การบริหารทางการเงิน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการจากกระแสเงินสด การวิเคราะห์ภาพรวมของกิจการในกรณีที่ด าเนินงานหลายโครงการ
ในช่วงเวลาที่คาบเก่ียวกัน รวมถึงการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างโครงการแนวสูง โครงการแนวราบ และ 
โครงการที่มีรายได้จากการเช่า ผ่านการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทางการเงินจากลักษณะเฉพาะของโครงการแต่ละประเภท 
Prerequisite: RD 653 Feasibility Study for Real Estate Project 

This course extends knowledge acquired from RD653 Feasibility Study for Real Estate Project. The 
course focuses on financial feasibility analysis, e.g. sources of fund, cost of capitals from various sources, 
financial management, project financial risk analysis, portfolio analysis of corporate with multiple-projects 
launching in the same period, investment proportion analysis among vertical residential projects, horizontal 
residential projects, and income properties by their financial characteristics. 

 
พส.670   การจัดการโครงการส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์             3 (3-0-9) 
RD 670  Project Management for Real Estate Development 

  กระบวนการการจัดการวัฏจักร และลักษณะของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์การจัดท ากิจกรรมในโครงการ จัดประมาณการเวลาและก าหนดการของโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เทคนคิเชิงปริมาณ จนถึงการประเมินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย
อาศัยเทคนิคในการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพ และการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการจัดการโลจิสติกส์
ส 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. 
 
การค้นคว้าอิสระ (ส าหรับแผน ข) 
พส. 700 การค้นคว้าอิสระ         6 หน่วยกิต 

RD  700 Independent Study  
 นักศึกษาจะต้องค้นคว้าศึกษาและท ารายงานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก าหนดร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา ภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายงานที่จัดท าจะเป็นการรายงานผลการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งเกิดจากการเรียบเรียงทฤษฎีและองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงถึงที่มา
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และความส าคัญของปัญหาบางประการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งข้อเสนอหรือสมมติฐาน และตัวแปรที่น่าจะน าไปสู่การแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรายงานผล
ดังกล่าวต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง 
   Students conduct independent studies under the advice and supervision of the 
independent study committee. The first course of independent study comprises literature review, defining 
the problems in the real estate development sector, as well as establishing reasonable assumptions or 
suggestions which will lead to a definition of research variables. The process of presenting the research 
should be accurate the axiom of research. The students have to report their research proposal to the 
independent study committee. 
 
วิทยานิพนธ์ (ส าหรับ แผน ก แบบ ก 2) 
พส. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

RD  800 Thesis 
 การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานวัตกรรมการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกับนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การ
เขียนวิจัย เผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

The academic research processes establishing an innovative knowledge in real estate 
development sector. Students shall apply the knowledge they acquired from other subjects in the 
curriculum, especially RD 654 Research methods for Real Estate Development to design their 
individual thesis report and prepare the oral examination to defend their whole thesis, under the 
supervision of the course staff and their research committees. The students also mandatory 
required to publish their works in whether academic journals or academic conferences. 
 


