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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มีผลต่อธุรกิจอื่นๆ และเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ การวางแผนต่างๆ ของภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาล และมีผลกระทบในระยะยาวต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้องใช้บุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานสากลใน
การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และวางแผน ด้านอสังหาริ มทรัพย์อย่างแท้จริ ง คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่ วมมือกับกรมที่ดินโดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก จัดทําหลักสูตร
วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ข้ ึน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดงั นี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ การประเมินราคา
ทรัพย์สิน การบริ หารทรัพย์สินและบริ หารโครงการ การพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งด้าน
วิชาการและการประยุกต์ใช้กบั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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2) เพื่อพัฒนาบุคลากร และสร้างผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอสังหาริ มทรัพย์
3) เพือ่ พัฒนาวิชาชีพทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
1) เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ไม่จาํ กัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรื อ
ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) เป็ นผูท้ ี่จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันปิ ดรับสมัคร)
8. ระบบการศึกษา
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในระบบไตรภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์ ข้อกําหนด
ต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และเงื่อนไขที่คณะพาณิ ชยศาสตร์ ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
จํานวน 1.25 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค มีค่าเท่ากับ จํานวน 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลัก สู ต รแบบไม่ เ ต็ม เวลา นัก ศึ ก ษาต้อ งใช้ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
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10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนรายวิชาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การทําวิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาต้องทําวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาไทย และจะจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อสอบผ่าน
วิชาบังคับครบ 21 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2) หลัง จากจดทะเบี ย นทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ว นัก ศึ ก ษาต้อ งเสนอเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารโครงการปริ ญญาโทสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งจะให้
คําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
3) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
4)การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S (ใช้ได้) ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิ ตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิ ต โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2) นักศึกษาต้องทําการค้นคว้าอิสระเป็ นภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการบริ หารโครงการปริ ญญาโทสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ค ณบดี ค ณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้า
อิสระ
การสอบประมวลความรู ้ (สําหรับนักศึกษาแผน ข )
1) นัก ศึ ก ษามี สิทธิ ที่ จ ะสอบประมวลความรู ้ เมื่ อ จดทะเบี ย นรายวิ ช าครบถ้ว นตามที่ หลัก สู ต ร
กําหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็ จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
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2) การดําเนิ นการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
3) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู ้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0.00
2) การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S (ใช้ได้)
หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อวิชา
เลือกให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3) นักศึกษาที่ได้ระดับ U (ใช้ไม่ได้) ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อ
ระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในวิชาใดที่ได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C
4) การวัดผลวิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 มีค่าระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
วิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับ S เท่านั้น จึงนับว่าสอบผ่านและนับหน่วยกิตได้ และจะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับ
เฉลี่ย
5) การวัดผลการศึกษาสําหรับการสอบประมวลความรู ้และ การสอบภาษาต่างประเทศให้แบ่งเป็ น
2 ระดับ คือระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) โดยไม่มีค่าระดับ ซึ่งในการสอบประมวลความรู ้น้ นั
นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง และไม่นาํ มานับหน่วยกิต
6) การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข มีค่าระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
วิชาการค้นคว้าอิสระที่ได้ระดับ S จึงนับว่าสอบผ่าน และนับหน่วยกิตได้ และจะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับ
เฉลี่ย
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7) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
1) ได้ศึกษาและสอบผ่านลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร (48 หน่วยกิต) และได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะฯ กําหนด
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
4)ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู ้ (ในกรณี ที่เลือกศึกษา แผน ข)
5)ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ (ในกรณี ที่เลือกศึกษา แผน ก. แบบ ก 2 ) โดยการ
สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี แต่งตั้งและนําวิทยานิพนธ์ที่
พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6)ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (ในกรณี ที่เลือกศึกษา แผน ข.)
7)ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิ พ์หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
8)เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
12. ประมาณการค่าใช้ จ่าย

13. โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
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แผน ข. (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาการค้นคว้าอิสระ
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

33 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสประจําวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย ตัวอักษร 2 ตัว และ ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
อักษรสองตัวแรก(ธอ./RB) หมายถึงวิชาทางด้านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate
Business)
เลขหลักหน่วย
หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับหรื อกลุ่มวิชาเลือก
0-5
หมายถึงวิชาบังคับ
6-9
หมายถึงวิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
หมายถึงกลุ่มของลักษณะวิชา
0
หมายถึงกลุ่มวิชาพื้นฐานรวมถึงวิชาที่ศึกษาด้วยตัวเอง
1-2
หมายถึงกลุ่มวิชาอสังหาริ มทรัพย์
3-4
หมายถึงกลุ่มวิชาการบริ หารทรัพย์สิน
5-6
หมายถึงกลุ่มวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
7-8
หมายถึงกลุ่มวิชาการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
9
หมายถึงกลุ่มวิชาอื่นๆ
เลขหลักร้อย
หมายถึงระดับสูงตํ่าของวิชา
5
หมายถึงวิชาพื้นฐาน
6
หมายถึงวิชาปริ ญญาโทระดับขั้นต้น
7
หมายถึงวิชาปริ ญญาโทระดับขั้นสูง
8
หมายถึงวิทยานิพนธ์
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รายวิชา
1) วิชาบังคับ (33 หน่วยกิต) นักศึกษาทั้งแผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. ต้องศึกษาวิชาบังคับ 11
วิชา รวม 33 หน่วยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ธอ. 600 การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สมัยใหม่
3(3-0-9)
RB 600 Modern Real Estate Business
ธอ. 601
RB 601

การวิเคราะห์สถิติสาํ หรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Statistical Analysis for Real Estate

3(3-0-9)

ธอ. 602
RB 602

เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาเมือง
Economics and Urban Development

3(3-0-9)

ธอ. 611
RB 611

การบัญชีเพื่อการบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Accounting for Real Estate Management

3(3-0-9)

ธอ. 612
RB 612

กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate law and Taxes

3(3-0-9)

ธอ. 613
RB 613

การบริ หารการตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Marketing Management

3(3-0-9)

ธอ. 621
RB 621

การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Finance and Investment Analysis

3(3-0-9)

ธอ. 622
RB 622

การวิเคราะห์ตน้ ทุนอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Project Cost Analysis

3(3-0-9)

ธอ. 651
RB 651

การวิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Valuation Analysis

3(3-0-9)
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ธอ. 671
RB 671

การจัดทําโครงการและการบริ หารการก่อสร้าง
Feasibility Study and Construction Management

3(3-0-9)

ธอ. 690
RB 690

วิธีการวิจยั สําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Research Methodology for Real Estate

3(3-0-9)

2) วิชาเลือก (9 หน่ วยกิต)
นักศึกษา แผน ข. จะต้องเลือกศึกษา 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ธอ. 726 สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 726 Seminar in Real Estate Business
ธอ. 736
RB 736

การบริ หารทรัพย์สินสมัยใหม่
Modern Property Management

3(3-0-9)

ธอ. 737
RB 737

ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Agent and Brokerage

3(3-0-9)

ธอ. 738
RB 738

การบริ หารทรัพย์สินขั้นสูง
Advanced Property Management

3(3-0-9)

ธอ. 756
RB 756

การวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง
Advanced Real Estate Analysis and Valuation

3(3-0-9)

ธอ. 757
RB 757

การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
Statutory Valuation

3(3-0-9)

ธอ. 758
RB 758

การวิเคราะห์มลู ค่าธุรกิจ
Business Valuation

3(3-0-9)
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ธอ. 777
RB 777

การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม
Residential and Commercial Property Development

3(3-0-9)

ธอ. 778
RB 778

การวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ
International Real Estate Investment Analysis

3(3-0-9)

ธอ. 796
RB 796

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Computer Application in Real Estate

3(3-0-9)

ธอ. 797
RB 797

การกํากับกิจการที่ดีในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Good Governance in Real Estate Business

3(3-0-9)

3) การค้ นคว้ าอิสระ (สํ าหรับนักศึกษา แผน ข) จํานวน 6 หน่ วยกิต
ธอ. 700 การค้นคว้าอิสระ 1
RB 700 Independent Study I
ธอ. 701
RB 701

การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II

4) วิทยานิพนธ์ (สํ าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) จํานวน 15 หน่ วยกิต
ธอ. 800 วิทยานิพนธ์
RB 800 Thesis

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาแผน ก . แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาค 1 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 600 การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สมัยใหม่
ธอ. 601 การวิเคราะห์สถิติสาํ หรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 611 การบัญชีเพื่อการบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รวม
ภาค 2 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 602 เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาเมือง
ธอ. 612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รวม
ภาค 3 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 613 การบริ หารการตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 622 การวิเคราะห์ตน้ ทุนอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 651 การวิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
รวม
ปี การศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
หน่ วยกิต

ภาค 1 (9 หน่วยกิต)
ธอ. 671 การจัดทําโครงการและการบริ หารการก่อสร้าง

3

ธอ. 690 วิ ธีการวิ จยั สําหรับธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์

3
3
9

ธอ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม
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ภาค 2 (9 หน่วยกิต)

9

ธอ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาค 3 (3 หน่วยกิต)

9
3

ธอ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม
รวมทั้งสิ้ น

3
48

แผนการศึกษาแผน ข.
ปี การศึกษาที่ 1
ภาค 1 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 600 การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สมัยใหม่
ธอ. 601 การวิเคราะห์สถิติสาํ หรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 611 การบัญชีเพื่อการบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รวม
ภาค 2 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 602 เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาเมือง
ธอ. 612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รวม
ภาค 3 (9 หน่ วยกิต)
ธอ. 613 การบริ หารการตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 622 การวิเคราะห์ตน้ ทุนอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 651 การวิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
รวม

หน่ วยกิต

3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
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หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาค 1 (9 หน่วยกิต)
ธอ. 671 การจัดทําโครงการและการบริหารการก่ อสร้ าง
ธอ. 690 วิ ธีการวิ จยั สําหรับธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์

3
3
3

วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาค 2 (9 หน่วยกิต)

9
3
6

ธอ.700 การค้นคว้าอิสระ 1
วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

9

รวม

3
3
48

ภาค 3 (3 หน่วยกิต)
ธอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 2

รวมทั้งสิ้ น

หมายเหตุ : 1. การเปิ ดวิชาบังคับและวิชาเลือกในแต่ละภาคการศึกษาขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละ
ภาคการศึกษานั้นๆ
2. สอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษาที่ 2
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ธอ.600 การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สมัยใหม่
3(3-0-9)
RB600 Modern Real Estate Business
ภาพรวมขององค์กรทางธุรกิจ ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปั จจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ องค์กร พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ราคาที่ดิน การเงินการลงทุน และโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้ง
ศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่ออสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 601 การวิเคราะห์สถิติสาํ หรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 601 Statistical Analysis for Real Estate
หลักการ ขั้นตอนและการประยุกต์ทางสถิติที่ใช้ในการวิจยั การประเมินราคา การพยากรณ์ และ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วยการนําประเด็นปัญหามาตั้งสมมติฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งการสรุ ปผลเพื่อตอบปั ญหาทาง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ได้
ธอ. 602 เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาเมือง
3(3-0-9)
RB 602 Economics and Urban Development
หลักเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานในอสังหาริ มทรัพย์ ทฤษฎีการใช้ที่ดิน การ
เกิดเมือง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเมือง แนวโน้มของเมือง ผังเมือง รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น ประชากรศาสตร์ นโยบายทางภาครัฐและเอกชน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ วงจรธุรกิจ ตลอดจนพยากรณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในอนาคต
ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB611 Accounting for Real Estate Management
แนวคิดทางด้านการบัญชี เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและผูล้ งทุน โดยเน้นให้ผบู ้ ริ หาร
สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการบัญชีที่สาํ คัญๆได้ ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์โครงการลงทุนและการบริ หารโครงการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล รวมทั้งศึกษาถึงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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ธอ. 612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 612 Real Estate Law and Taxes
แนวคิด หลักกฎหมาย และภาษี การตีความ และการใช้กฎหมาย สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งศึกษาข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและภาษีท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 613 การบริ หารการตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 613 Real Estate Marketing Management
แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด กระบวนการและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
ผูบ้ ริ โภคและผูซ้ ้ือทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์โดยอาศัยฐานข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้า ขั้นตอนการวางแผน และศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ระบบการควบคุมและประเมินผลทางการตลาด การจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการทางการตลาด รวมทั้งระบบตัวแทนและนายหน้าในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 621 Real Estate Finance and Investment Analysis
การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริ หารการเงินในธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้เทคนิคทางด้านการเงิน ในการวิเคราะห์การ
ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การใช้ไปของเงินทุน โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงต่างๆ ที่มีอยูใ่ นตลาดการเงินและ
ตลาดทุน รวมทั้งศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และเครื่ องมือทางการเงินใหม่ ๆ
ธอ. 622 การวิเคราะห์ตน้ ทุนอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 622 Real Estate Project Cost Analysis
วิธีการประมาณต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการดําเนินงาน การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน วิธีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน อุปกรณ์ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างที่ใช้ในรู ปแบบโครงการ การอ่านแบบพิมพ์เขียว การประมาณต้นทุนเพื่อการประมูลงาน การขอ
อนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งศึกษา แนวทางแก้ไข ตลอดจนการพยากรณ์แนวโน้มและวัฏจักรทางธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ
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ธอ. 651 การวิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 651 Real Estate Valuation Analysis
ทฤษฎีและหลักของมูลค่า รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการ วิธีการประเมินราคา และปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการได้มาซึ่ งราคาอสังหาริ มทรัพย์
การเขียนรายงานประเมินราคา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันทางด้าน
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหา การควบคุมและแนวทางแก้ไขในการประเมินราคา
ธอ. 671 การจัดทําโครงการและบริ หารการก่อสร้าง
3(3-0-9)
RB 671 Feasibility Study and Construction Management
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทางด้านกฎหมาย การตลาด การผลิต
การเงิน โดยศึกษาผลกระทบของอุปสงค์อุปทาน ศึกษากระบวนการบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์
รวมทั้งการบริ หารงานก่อสร้าง ศึกษาเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน การตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และการบริ หารโครงการ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีแก้ไข
ธอ. 690 วิธีการวิจยั สําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 690 Research Methodology for Real Estate
แนวคิด หลักการ รู ปแบบ ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางด้าน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการนําเสนองานวิจยั ทางด้านการประเมินราคาที่มีประสิ ทธิผล
เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐานแหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม
การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการนําเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆ

วิชาเลือก
ธอ. 726 สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 726 Seminar in Real Estate Business
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ประยุกต์ทฤษฎีกบั กรณี ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การร่ วม
ทุน การเช่า การแลกเปลี่ยน สัมปทาน การจัดประโยชน์ที่ดินในหน่วยงานของรัฐ การวางแผน การ
ควบคุม และการประเมินผลโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนั ที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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ธอ. 736 การบริ หารทรัพย์สินสมัยใหม่
3(3-0-9)
RB 736 Modern Property Management
หลักการ การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการทํางบประมาณในการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ศึกษาวิธีการสื่ อสาร การดูแล บริ หารทรัพย์สินส่ วนกลางของอสังหาริ มทรัพย์
หลังจากโอนกรรมสิ ทธิ์แล้ว รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ธอ. 737 ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 737 Real Estate Agent and Brokerage
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริ มทรัพย์ ศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยและเทคนิคต่างๆ ในการเป็ นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 738 การบริ หารทรัพย์สินขั้นสูง
3(3-0-9)
RB 738 Advanced Property Management
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ธอ. 736 การบริ หารทรัพย์สินสมัยใหม่
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริ หารโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของ
ทรัพย์สินโดยรวม รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในการบริ หารชุมชนที่อยูอ่ าศัยทรัพย์สินเพื่อการพาณิ ช
ยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วย การเลือกส่วนประสมของผูเ้ ช่าหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัย ผลของสัญญาแต่
ละประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริ หารทรัพย์สิน การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งการดูแลรักษาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบนํ้าดีและระบบนํ้าเสี ย ระบบไฟฟ้ า ระบบการสื่ อสาร ระบบอัคคีภยั ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดและประหยัดต้นทุน
ธอ. 756 การวิเคราะห์และการประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง
3(3-0-9)
RB 756 Advanced Real Estate Analysis and Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ธอ. 651 วิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
หลัก วิธีการ กระบวนการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ การประยุกต์ใช้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละชนิด เช่น ที่อยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวความคิด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคา
อสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ท้ งั ในไทยและต่างประเทศ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล โดยการทํากรณี ศึกษา และการประเมินราคา
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ธอ. 757 การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
3(3-0-9)
RB 757 Statutory Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ธอ. 651 วิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
ทฤษฎีและหลักการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ราคาที่ดิน เพือ่ การจัดเก็บ
ภาษีของรัฐบาล ราคาที่ดินเพื่อการเวนคืนทรัพย์สิน ราคาที่ดินเพื่อการประกันภัย ศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัย
ที่มีผลต่อราคาที่ดิน รวมทั้งผลกระทบของกฎหมาย ผังเมือง สาธารณูปโภคต่างๆ ต่อราคาที่ดิน เทคนิคการ
ประเมินราคาและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นพร้อม
วิธีแก้ไข
ธอ. 758 การวิเคราะห์มลู ค่าธุรกิจ
3(3-0-9)
RB 758 Business Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ธอ. 651 วิเคราะห์การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
ทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจประเภทเดียวหรื อหลาย
ประเภท ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลค่า
ธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาในการประเมินราคาธุรกิจ
ธอ. 777 การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม
3(3-0-9)
RB 777 Residential and Commercial Property Development
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ท้งั ด้านที่อยูอ่ าศัย
พาณิ ชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เช่น เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค
การตลาด การเงิน การบริ หารโครงการ รวมถึงการปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อใช้วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่ มพัฒนาโครงการจนโครงการ
ก่อสร้างเสร็ จเปิ ดใช้งานได้
ธอ. 778 การวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
RB 778 International Real Estate Investment Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ธอ. 621 วิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย ภาษี เครื่ องมือทางการเงิน การตลาด และ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อนโยบายและการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ
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ธอ. 796 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 796 Computer Application in Real Estate
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางไอที (IT) เช่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์และระบบผูช้ าํ นาญการอื่นๆ ที่ช่วยการตัดสิ นใจในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ยงั
สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ หรื อระบบงานประยุกต์ (Application) ได้ตรงตามความต้องการและใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาจะไม่เน้นการเขียนโปรแกรมแต่จะเน้นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูล
และนํามาใช้พฒั นาเป็ นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การตัดสิ นใจมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นในการประกอบธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
ธอ. 797 การกํากับกิจการที่ดีในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-9)
RB 797 Good Governance in Real Estate Business
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ในเชิงความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสังคม เช่น รัฐบาล ลูกค้า และองค์กรสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคมที่มีต่อการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ ง
รวมถึงทุกภาคธุรกิจของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นภาคที่อยูอ่ าศัย หรื อภาคพาณิ ชย์เช่น อาคาร
สํานักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ และทุกสายงานของภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การประเมินมูลค่า
การพัฒนาโครงการ การบริ หารโครงการ เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่จะต้องมีต่อลูกค้าและสังคม ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีต่อสังคมโดยรวม และมี
ต่อเป้ าหมายในการสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจด้วยการให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากองค์กร
โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
ธอ. 700 การค้นคว้าอิสระ 1
3 หน่วยกิต
RB 700 Independent Study I
นักศึกษาจะต้องนําเสนอบทเสนองานวิจยั ความเป็ นไปได้ของโครงการ หรื อ กรณี ศึกษาในเชิงลึก
ให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการ ทั้งนี้ข้นั ตอนการนําเสนอบทเสนองานวิจยั จะต้องถูกต้องตาม
หลักการและมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบตั ิจริ งได้ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า บทความ งานวิจยั หรื อ
งานเขียนต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงพร้อมต้องเสนอการเตรี ยมพร้อมในเรื่ องของขั้นตอนต่างๆ ในการวิจยั
หรื อทําความเป็ นไปได้ของโครงการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาดอุปทาน และตลาดอุปสงค์
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ธอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 2
3 หน่วยกิต
RB 701 Independent Study II
นักศึกษาจะต้องนําเสนองานวิจยั ความเป็ นไปได้ของโครงการ หรื อกรณี ศึกษาในเชิงลึกฉบับ
สมบูรณ์ให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา การนําเสนอ
งานวิจยั ฉบับสมบูรณ์น้ นั จะกระทําได้เมื่อบทเสนองานได้การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
คณะกรรมการแล้ว นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะตอบคําถามอันเกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีและการปฏิบตั ิจริ ง
ของผลงานของตนได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ถกู ต้อง
วิทยานิพนธ์
ธอ. 800 วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
RB 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริ ยธรรมในการทําวิจยั
และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน

