
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
วิชาเอก การจัดการอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Management - REM) 

 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    42 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 
 
วันเวลาเรียน  

พฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) เสาร์ - อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) (วิชาภาษาอังกฤษเริ่มเรียน 8.30 น.) 
 
ค่าลงทะเบียนเรียน 

 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 
 
 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผา่นตามเกณฑ์ 
   LNG 550  2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
 เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

    คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
   คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน ก 2  (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 แผน ข  (การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 
 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2 

                    ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 
16 หน่วยกิต 

BUS 615 การตัดสินใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ 
(Financial Decision Making for Manager) 

3 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 

BUS 643 พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ 
(Systems Approach to Organizational Behavior) 

3 

BUS 652 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 (Research Methodology) 

3 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 
 

1 

  ค.  หมวดวิชาแกน                   12 หน่วยกิต  
REM 631 นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(Policy and Law related to Real Estate Development) 
3 

REM 651 การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(Feasibility Study for Real Estate Development Project) 

3 

REM 652 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ 
( Real Estate Project Development and Strategic 
Implementation) 

3 

REM 691 สัมมนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(Seminar in Real Estate Development Trend and Direction) 

3 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)              6 หน่วยกิต  
REM 601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic  I) 
3 

REM 602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic  II) 

3 

REM 621 กลยุทธ์การตลาดสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
(Strategic Marketing for Real Estate Project) 

3 



REM 632 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
(Environmental Impact Assessment on Project 
Development) 

3 

REM 641 นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate Innovation) 

3 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved  
by the advisor and lecturer) 

3 

      จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
GMI 691 

- สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

 
12 หน่วยกิต 
 

 - สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)  
GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 

(Special Research Project) 
 6 หน่วยกิต 

GMI 696 การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 
(Management Practice) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                           ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(In-sessional English Course for Post Graduate Students) 

3 
 
 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา    2 (1-2-6) 
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน



ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวขัองกับการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. 
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not 
usage, real communication not classroom practice. 
 
BUS 513     บัญชีการเงนิ        
      Financial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือ
ทราบถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial 
statement preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. 



Students will thus be able to define business problems according to useful information from 
financial statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making 
justified decisions. 
 
BUS 615      การตัดสนิใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ      
       Financial Decision Making for Manager 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะกล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ หลักการทางการบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น โดยจะกล่าวถึง ต้นทุนเสียโอกาส ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์ด้านการเงิน    การ
อ่านงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและการเงินที่เป็นสากล(GAAP) ระบบการรายงานผลการเงิน แนะนําให้
รู้จักกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่น เทคนิคการประเมินโครงการ           การทํานาย
ความต้องการด้านการเงินขององค์การ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคเอกชน       
   This course addresses the fundamental concepts of financial accounting and 
economics, including opportunity cost, the time value of money and financial analysis. The 
interpretation of corporate financial statements in accordance with generally accepted 
accounting practices (GAAP), International Financial Report System are provided. Various 
decision-making tools, such as project evaluation techniques, financial forecasting, and break-
even analysis, as well as various forms of business partnerships among private companies and 
among government entities and private organizations, are examined. 

BUS 616     เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        
       Managerial Economics 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อ   ใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม       
 This course presents basic concepts of economics for business decision making by 
using microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The contexts of macroeconomics include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound 
decision making on managerial issues. 



 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์      
      Strategic Management in the Globalization era 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ัน จะ
กล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเริ่มปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็น
ต้น โดยจะเน้นเร่ืองความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its 
connections with national development roadmap. It then convers the overview of strategic 
management including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, 
and techniques such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by 
emphasizing on how strategy interacts with internal and external environments and guides an 
organization towards. Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, 
leadership, and sustainability issues are also included. 
 
BUS 643      พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ       
     Systems Approach to Organizational Behavior 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ซึ่งรวมถึง โครงสร้างวัฒ
ธรรม และเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป็นในการบริหารเช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นํา การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง การสร้างทีมเป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงประเด็นการบริหารองค์การร่วมสมัย
เช่น การบริหารจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านเทคโนโลยี จะกล่าวถึงบทบาทของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบองค์การ แนะนําแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร. 
      This course will explore organizational behavior and organizational development 
from a system perspective, including organizational structure, culture and technology. The 
course also addresses the issues of motivation, leadership, communications, negotiation, 
conflict resolution, and team building. Contemporary issues such as knowledge and change 
management are described. The roles of information and information technology in supporting 
the organization’s systems are discussed. Business and technical concepts related to 
Enterprise Resource Planning (ERP) are explored. 
 
 
BUS 652     วิธีการดําเนนิงานวิจัย        
  Research Methodology 



     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย  การกําหนดปัญหาในงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สําหรับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ทฤษฎีฐานราก และการวิเคราะห์เน้ือหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS 
  This course focuses on methods used in research.  It includes problem definition, 
research procedures, experimental designs, research paper writing, and presentation. Statistical 
techniques used in research are provided such as descriptive statistics, statistical inference, 
hypothesis testing, analysis of variance, correlation analysis, simple regression, multiple 
regression, and sampling techniques. Techniques used for qualitative research such as 
grounded theory, content analysis will be given. The uses of statistical analysis software such 
as SPSS will be provided. 
 
REM 601 หัวข้อพิเศษ 1         
 Special Topic I  
       วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจและอยู่ในความสนใจของวงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน หากรวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพ่ือศึกษา ทบทวน หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง สร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยหัวข้อที่สําคัญในวิชาน้ีจะครอบคลุมในหลายมุมมอง เช่น รูปแบบ
สิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค อาคาร ที่พักอาศัย ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต วัสดุและเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศ การลดต้นทุน การประหยัดพลังงาน การบํารุงรักษาตํ่า
หรือไม่ต้องการการบํารุงรักษา และการสร้างเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 This course presents topics of interest and concerns of real estate development 
industry with focusing exclusively on the entrepreneurs and stakeholders. Discussion 
throughout the subject will cover previous studies to explore rooms for improvement and 
generate best practice and standards in order to benefit to community, society and country. 
The major topics to be covered in this subjects include a variety of aspects and perspectives 
for real estate development such as appropriate residential building, building facilities, and 
infrastructure that suit present and future trends, appropriate construction materials and 
technology for the climate, cost reduction, energy saving, low maintenance and free 
maintenance required. The subject will also provide a forum for knowledge sharing and 
learning from each other. 
 
REM 602 หัวข้อพิเศษ 2         
 Special Topic II  



         วิชาบังคับก่อน : REM 601 
 วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจและอยู่ในความสนใจของวงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน หากรวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพ่ือศึกษา ทบทวน หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง สร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยหัวข้อที่สําคัญในวิชาน้ีจะครอบคลุมในหลายมุมมอง เช่น รูปแบบ
สิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค อาคาร ที่พักอาศัย ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต วัสดุและเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศ การลดต้นทุน การประหยัดพลังงาน การบํารุงรักษาตํ่า
หรือไม่ต้องการการบํารุงรักษา และการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน   และกัน 
 This course presents topics of interest and concerns of real estate development 
industry with focusing exclusively on the entrepreneurs and stakeholders. Discussion 
throughout the subject will cover previous studies to explore rooms for improvement and 
generate best practice and standards in order to benefit to community, society and country. 
The major topics to be covered in this subjects include a variety of aspects and perspectives 
for real estate development such as appropriate residential building, building facilities, and 
infrastructure that suit present and future trends, appropriate construction materials and 
technology for the climate, cost reduction, energy saving, low maintenance and free 
maintenance required. The subject will also provide a forum for knowledge sharing and 
learning from each other.. 
 
REM 621  กลยุทธ์การตลาดสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์     
   Strategic Marketing for Real Estate Project 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อเก่ียวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในฐานะของสินค้าที่จําเป็นจะต้องอาศัยกล
ยุทธ์ในการนําเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลกําไรและความสําเร็จในทางธุรกิจ โดยการศึกษา
จะมุ่งเน้นการผสานความรู้ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้ากับการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางการตลาด และนํามาเป็นองค์ประกอบในการกําหนดเกณฑ์การตัดสิน เพ่ือการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ
ล้มเหลวในเชิงธุรกิจของโครงการ 
  This course demonstrates real estate projects as assets which require strong 
strategic planning and sale management to maximize profit and business achievement. Key 
focus is on integration of product design and customer behavior with marketing factor analysis 
in order to draw decision criteria for responding to the need of entrepreneur and reduction in 
risk of project failure. 
 
 
 
REM 631  นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาอสังหารมิทรัพย์    
   Policy and Law related to Real Estate Development 



   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการในการกําหนดนโยบาย และนํานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ การออกกฎหมายและการกําหนดมาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ ประเด็นในกฎหมาย
ประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับกฎหมายจัดสรรและพัฒนา
ที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิชาชีพ และ
กฎหมายภาษี เป็นต้น โดยการศึกษาจะครอบคลุมปรัชญา และแนวคิดที่สําคัญของกฎหมาย รวมท้ังประเด็น
การปฏิบัติในข้อกฎหมายที่ส่งผลต่อการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ี การศึกษายัง
ครอบคลุมถึงรูปแบบสัญญา การร่างสัญญา ข้อตกลง และการขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
สัญญา 
 This course provide the understanding of policy concept, policy formulation and 
implementation, and all relevant laws concerning real estate development such as urban 
planning, construction and building, the environment, energy, professional ethics, taxation, 
etc. The course emphasizes on philosophy and law concept including practical issue affecting 
real estate project implementation. In addition, the subject will also cover various forms of 
construction contracts and drafting, contractual agreement, and how to avoid conflicts caused 
by the contents of contract. 
 
REM 632  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาโครงการ    
   Environmental Impact Assessment on Project Development 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีเน้นการศึกษากฎหมาย มาตรฐาน และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการกําหนดขอบเขตและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ดีกว่าด้วยการศึกษากรณีตัวอย่างการใช้เครื่องมือและวิธีการประเมิน
อย่างรัดกุมเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 
 This course will study about laws, standard and factors affecting the environment 
quality, all limitations, and potentials in developing real estate projects. Research and study 
in tools and evaluation methods through the selected cases of real estate improvement to 
generate and create life and environment quality will be focused. 
 
REM 641 นวัตกรรมอสังหาริมทรพัย์        
  Real Estate Innovation 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ความสําคัญของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้าง
แนวทางใหม่แทนหลักการปฏิบัติแบบเดิมๆ และกระบวนการที่ทําซ้ําซาก การบริหารนวัตกรรมในองค์กร การ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน รวมถึง
การศึกษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรมกลยุทธ์
การตลาด และรูปแบบการบริหารแนวใหม่ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 



การคิดนอกกรอบเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ สร้างจินตนาการ แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ 
(Inspiration) และปรับเปลี่ยนความเช่ือที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กร 
                     This course will examine the significance of real estate innovation by focusing 
on new approach to replace the traditional practices in real estate development, as well as 
innovation management, and integrated competencies to enhance business development 
towards sustainability. The subject will also give students ideas about innovation in 
technology, innovation on organizational structure and corporate culture, innovative marketing 
strategies, and management model. Students will be encouraged to develop self-learning and 
creative thinking to create competitive advantages in business, and build up individual 
motivation and inspiration that will have an influence on individual mindset, so that 
organizations can adapt and survive in current competitive circumstances.  
 
REM 651 การศึกษาความเป็นไปได้เพือ่โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์    
   Feasibility Study for Real Estate Development Project 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีครอบคลุมการศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ด้านนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis การวิเคราะห์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้างการวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และการวิเคราะห์ทางการเงิน ที่สะท้อนถึงการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดระยะเวลาการสนับสนุน
สินเช่ือโครงการ 
 This course covers feasibility studies for real estate projects regarding government 
policy, law, economics, socio-cultural issue, technology, and environment. It will provide 
understanding of the feasibility study process from views of SWOT analysis, market analysis, 
construction feasibility assessment, law impact, socio-cultural and environmental impact, and 
financial analysis. Thus, this will reflect an effective capital budgeting plan for a real estate 
project in both short and long term given the loan term. 
 
REM 652  การพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และการดําเนินการเชิงกลยุทธ ์   
   Real Estate Project Development and Strategic Implementation 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการดําเนินโครงการ กระบวนการพัฒนาและ
การลงทุนโดยเน้นกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การกําหนดกลยุทธ์การลงทุน การใช้วิธีกระแสเงินสด 
และการวิเคราะห์สัดส่วน การขอรับสินเช่ือโครงการและสินเช่ือหลังโครงการ การทําตลาดการวิเคราะห์ตลาด 
การวิเคราะห์ค่าเงินงบดุลเพ่ือการพัฒนา การเลือกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ
กระบวนการกําหนดแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการนําแผนไปสู่



การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําโครงการให้บรรลุความสําเร็จในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม จากมุมมองในเชิงสหวิทยาการ 
 This course introduces students the process of real estate project development, 
investment, and implementation. The subject outlines and focuses on commercial activities, 
investment strategies, discounted cash flow, ratio analysis, pre- and post-project financing 
options, marketing and marketability analysis, portfolio strategy analysis, property selection, 
strategic decisions. This will help the students come out with plan to achieve the objectives 
of project development, including effective implementation in terms of using energy and 
resources appropriately with multidisciplinary perspectives. 
 
REM 691  สัมมนาแนวโน้มและทศิทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
   Seminar in Real Estate Development Trend and Direction 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิชาน้ีเป็นการอภิปรายแนวโน้มและทิศทาง ปัจจัยและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการคิด
วิเคราะห์อย่างเช่ือมโยงและการแก้ปัญหาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จากหลายมุมมอง ภายใต้การ
อภิปรายนําของกลุ่มวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ นอกจากน้ัน ยังจะมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการนอกสถานที่ ซึ่งเน้นการบูรณาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 This course discusses possible impacts from real estate development on trends, 
directions, factors and impacts on the economy, socio-culture, technology, energy, and 
environment. Students will learn how to analyze and systematically solve problems in 
developing real estate projects from multidisciplinary perspectives. In addition, seminars, 
workshops, and field trips with real-case practices would be organized. 
 
GMI 690     สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม       
     Seminar in Management and Innovation 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการ                   
ที่นักศึกษาเก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
  This course allows students to present research topics or real-world projects in 
the field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 
 
 
 



GMI 691     วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
      Thesis 
      วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
       นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณา
ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
        Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 
research projects under the supervision of faculty.  Key objective of this course is to enable 
students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 
knowledge in  management, especially to enhance managerial performance, resolve business 
problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the 
final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
   Special Research Project 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุง
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ   
   This course allows students to conduct research in the area of management within 
a limited timeframe or a desired scope under the supervision of faculty.  Students are required 
to meet the objectives of this course by either developing or improving or expanding body of 
knowledge in management. 
 
GMI 696      การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ      6 หน่วยกิต 
   Management Practice 

   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีมุ่งเน้นสร้างทักษะในการบริหารจัดการ โดยจะเร่ิมจากการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงทํางานภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องทํารายงานที่วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ



ในสถานที่ปฏิบัติการรวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ความรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา 
         This course concentrates on building management skills.  It starts from providing 
necessary training and skills to be ready for working in industry. Students will work in 
organizations at least 240 hours under the supervision of assigned faculty. They will need to 
write up a report to analyze the problems found in the organizations including problem 
solving solutions in order to utilize the knowledge and tools of the students. 
 


