
ล าดับ สัปดาห์ วัน วันที่ เดือน หัวข้ออบรม เวลา ชม. วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ

1 1 พ 12 พฤษภาคม AP100: หลักแห่งมูลค่าทรัพยสิ์นในเชงิสากล /กฎหมายทีก่ระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น /การตรวจสอบทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง/กฎหมายส่ิงแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 08:30-17:30 8 AP100   

2 พฤ 13 พฤษภาคม AP100: กระบวนการประเมินค่าทรัพยสิ์น 3 วิธี: การประเมินค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด วิธีต้นทุน และวิธีการรายได้ 08:30-17:30 8 AP100   

3 ศ 14 พฤษภาคม AP100: การทดสอบสมมติฐานการพฒันา /กรณีศึกษาเจาะลึก WQS (weighted Quality Score) /ฝกึปฏิบัต:ิ การทดลองประเมิน-เขียนรายงาน 08:30-19:30 8 AP100   

4 ส 15 พฤษภาคม AP100: ดูงาน 1: ดูงาน+บรรยาย และฝกึปฏิบัติเบือ้งต้น 07.45 - 18.00 8 AP100   

5 2 ส 22 พฤษภาคม การฝกึปฏิบัติ 1-2: การส ารวจอาคารชดุ PST Condoview Tower 2 และอาคารพาณิชย ์4 ชัน้ (ถ.นนทรี) 08.30น พบกนัทีห้่องเรียนกอ่นส ารวจ 8 อ.ทิวา

6 อา 23 พฤษภาคม การฝกึปฏิบัติ 1-2: เขียนรายงานกรณีการประเมินค่าอาคารชดุ และอาคารพาณิชย์ 08:30-17:00 ห้องเรียน ใช้คอมพวิเตอร์ 8 อ.ทิวา

7 3 ศ 28 พฤษภาคม ดูงาน 2: Eastern Seaboard - ดูงานนิคมอตุสาหกรรม (นิคมฯ อมตะซิตี ้ชลบุรี) - โครงการสวนเสือศรีราชา - คอนโด+โรงแรม Once Pattaya - Espana Condo Resort Pattaya ออกเดินทาง 07.00 /พัก Espana 8 ดร.โสภณ/อ.ปัทมา

8 ส 29 พฤษภาคม ดูงาน 2: Eastern Seaboard - ดูงานโครงการรีสอร์ท พทัยา / ตลาดน้ า 4 ภาค & ตลาดนายแคว้น / โครงการแนวราบในพื้นทีบ่้านบึง บจก.พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กลับถงื กทม. 17:00 น. 8 ดร.โสภณ/อ.ปัทมา

9 4 ศ 4 มิถนุายน ดูงาน 3: เข้าดูงานการประมูลทรัพยก์รมบังคับคด/ีการท านิติกรรมสัญญาทีส่ านักงานทีด่ิน กรุงเทพฯ/ส านักการโยธา กรุงเทพฯ 2 ออกเดินทาง 07.45 น. 8 อ.ปัทมา

10 ส 5 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 3-4: ส ารวจภาคสนามเพื่อการประเมินและเพื่อการลงทุนโครงการจดัสรร และอาคารชดุ 08.30น พบกนัทีห้่องเรียนกอ่นส ารวจ 8 อ.ชรัณ

11 อา 6 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 3-4: เขียนรายงานประเมิน และการวิเคราะห์การลงทุน/โครงการจดัสรร 08:30 ห้องเรียน ใช้คอมพวิเตอร์ 8 อ.ชรัณ

12 5 ศ 11 มิถนุายน ดูงาน 4: ดูงานกรมโยธาธิการและผังเมือง /ส านักประเมินราคา กรมธนารักษ์ / ส านักงานวางผังและพฒันาเมือง ดูการจดัท าผังเมืองรวมและหุ่นจ าลอง ออกเดินทาง 07.45 น. 8 อ.ปัทมา

13 ส 12 มิถนุายน AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ รุ่นที ่30 : ทฤษฎี 08.30 ห้องเรียน/ฟงับรรยาย 8 ดร.โสภณ

14 อา 13 มิถนุายน AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ รุ่นที ่30 : ปฏิบัติ 08.30 ห้องเรียน/ใชค้อมพิวเตอร์ 8 อ.ชรัณ

15 6 ส 19 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 5-6: ส ารวจภาคสนามเพื่อการประเมินและเพื่อการลงทุนกรณีอะพาร์ตเมนต์ และทีด่ินเปล่า ทีอ่ยูอ่าศัย 08.30น พบกนัทีห้่องเรียนกอ่นส ารวจ 8 อ.สุทธิพงษ์

16 อา 20 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 5-6: เขียนรายงานประเมิน และการวิเคราะห์การลงทุน กรณีทีด่ินเปล่า และกรณีโครงการอะพาร์ตเมนต์ 08:30 ห้องเรียน ใช้คอมพวิเตอร์ 8 อ.สุรพงษ์

17 7 ส 26 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 7: ส ารวจภาคสนามเพื่อการประเมินและเพื่อการลงทุน กรณีโรงแรม 08.30น พบกนัทีห้่องเรียนกอ่นส ารวจ 8 อ.ชรัณ

18 อา 27 มิถนุายน การฝกึปฏิบัติ 7: เขียนรายงานประเมิน และการวิเคราะห์การลงทุน กรณีโรงแรม 08:30 ห้องเรียน ใช้คอมพวิเตอร์ 8 อ.ชรัณ

19 8 ส 3 กรกฎาคม การฝกึปฏิบัติ 8: ส ารวจภาคสนามเพื่อการประเมินและเพื่อการลงทุน กรณีพลาซ่า 08.30น พบกนัทีห้่องเรียนกอ่นส ารวจ 8 อ.ชรัณ

20 อา 4 กรกฎาคม การฝกึปฏิบัติ 8: เขียนรายงานประเมิน และการวิเคราะห์การลงทุน กรณีพลาซ่า 08:30 ห้องเรียน ใช้คอมพวิเตอร์ 8 อ.ชรัณ

21 9 ส 10 กรกฎาคม กลยทุธ์การพฒันาโครงการอสังหาฯ : การวิเคราะห์ท าเล ศึกษาศักยภาพพื้นที ่และศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ "บ้านจดัสรร" 08.30 ห้องเรียน/ฟงับรรยาย 8 อ.สมพงษ์ โอฬารธัชนันท์

22 อ 11 กรกฎาคม ดูงานอสังหาริมทรัพยก์รุงเทพมหานคร 8 ดร.โสภณ

23 10 ส 17 กรกฎาคม การฝกึปฏิบัติ 9: รายงานกลุ่ม คร้ังที ่1 แบ่งกลุ่มส ารวจแปลงทีด่ิน เพื่อท ารายงานโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มละ 1 โครงการ นัดกลุ่มออกส ารวจและท ารายงาน 8

24 อ 18 กรกฎาคม การฝกึปฏิบัติ 9: รายงานกลุ่ม คร้ังที ่1 ส ารวจโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ นัดกลุ่มออกส ารวจและท ารายงาน 8

25 11 จ 19 กรกฎาคม กลยทุธ์การพฒันาโครงการอสังหาฯ : วิเคราะห์ท าเล ศึกษาศักยภาพพื้นที ่และศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันา "อาคารชดุ" /ตรวจสอบตารางอบรม RE162 อกีคร้ัง 08.30 ห้องเรียน/ฟงับรรยาย 8 อ.มนตรี /อ.ขจรศิษฐ์ บมจ.ไซมิส

หยดุวันที ่24-25 กรกฎาคม วันอาสาฬหบุชา-วันเข้าพรรษา

26 ส 31 กรกฎาคม จดัท ารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์น คร้ังที ่1 (นัดกลุ่มท ารายงานเอง หรือนัดอาจารยท์ีป่รึกษาทีโ่รงเรียนฯ) /บรรยายพเิศษ การสอบเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 08.30-17:00 (นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า)  8 อ.เอกชัย

27 อา 1 สิงหาคม Present โครงการการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แก ่วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ฟงัสรุปและเสนอแนะ /ทดสอบความรู้อสังหาฯคร้ังที ่1 08.30-12:00 ห้องเรียน/ฟงับรรยาย 8 ดร.โสภณ 

28 12 ส 7 สิงหาคม การฝกึปฏิบัติ 10: รายงานกลุ่ม แบ่งกลุ่มเลือกแปลงทีด่ินเพื่อประเมินวิเคราะห์มูลค่า หา Highest - Bestused (ชิน้ที2่) ไม่ต้องเข้าชัน้เรียนท ารายงานฯ 8

29 อา 9 สิงหาคม การฝกึปฏิบัติ 10: รายงานกลุ่ม ส ารวจแปลงทีด่ินเพื่อประเมินวิเคราะห์มูลค่าทรัพยสิ์น หา Highest - Bestused (ชิน้ที2่) นัดกลุ่มออกส ารวจทรัพย์สิน 8

30 13 ส 14 สิงหาคม จดัท ารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์น คร้ังที ่1 (นัดกลุ่มท ารายงานเอง หรือนัดอาจารยท์ีป่รึกษาทีโ่รงเรียนฯ) 08.30-17:00 (นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า)  8 อ.กติติศักดิ์

31 อ 15 สิงหาคม Present (Final) การประเมินวิเคราะห์ทรัพย ์แก ่วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ฟงัสรุปและเสนอแนะ /ทดสอบความรู้อสังหาฯคร้ังที ่2  (Final) 08.30น - 17:00 น. 8 อ.เอกชัย

32 14 ส 21 สิงหาคม สัมมนาทบทวน และ พบปะผูน้ าวงการอสังหาริมทรัพยใ์นด้านต่างๆ อาทิ ผูน้ าด้าน การประเมิน, บริหารทรัพยสิ์น, ธุรกจิบ้านจดัสรร,โรงแรม, ธุรกจิรับสร้างบ้าน, ด้านสินเชือ่ เรียนในชั้นเรียน 8 ดร.โสภณ

256 แกไ้ข 14/01/64

THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL: TREBS

หลักสตูร AP101: ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ รุ่นที ่34

ระหว่างวันพุธที่ 12 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในกรณีมีเหตุจ าเป็น

หมายเหต:ุ เพิ่มโปรแกรมสัมมนา-เสวนาวิชาการระหว่างการอบรม อยา่งน้อย 12 ชัว่โมง




