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“ผมมั่นใจว่า หลั กสู ตร
THE NEXT REXL
จะเป็ นเวที การแบ่งปั น
ประสบการณ์ นั กพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จากรุ น
่ สู่ รุ น
่ ”
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FOUNDER
“จากประสบการณ์ ท่ี ผมทำ �งานในวงการนี้ มากว่า 44 ปี พบว่า ที่ ผ่านมา
หลั กสู ตรการเรียนรู ท
้ ่ี ตรงกั บสายงานพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์โดยตรงแทบจะ

ไม่ค่อยมี และยังไม่มีหลั กสู ตรที่ เป็ นการเรียนรู จ
้ ากคนที่ มีประสบการณ์ พัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์หรือผู้ ประกอบการโดยตรง ส่ วนใหญ่เป็ นการเรียนจากตำ�รา
กระทัง่ 3-4 ปี ผ่านมา ผมจึงชวนเพื่อนๆ นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาดูงาน
ที่ บริษั ท จนเกิ ดการพู ดคุ ย และเห็นว่าแต่ ละบริษั ทมี ความสามารถแตกต่ าง
กั น มี เคล็ ดลั บที่ ไม่ ได้ บอกใคร เราจึ งตั ดสิ นใจร่วมกั นว่าน่ าจะต่ อยอดมาเปิ ด

เป็ นหลั กสู ตร The NEXT Real ซึ่ งจะเป็ นหลั กสู ตรที่ จะไม่ พู ดเรื่องตำ �รา แต่
จะแชร์ประสบการณ์ สิ่ งที่ นั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ มื ออาชี พเคยก้ าวพลาด
และแบบที่ ทำ �แล้ วประสบความสำ �เร็จมาเล่ าให้ฟัง

ธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์ คื ออะไร เราไม่ ใช่ สถาปนิ กนั กออกแบบเราไม่ ใช่
ผู้ ร บ
ั เหมาก่ อสร้าง เราไม่ ใช่ ผู้ ผลิ ตและจำ �หน่ ายวัสดุ ก่ อสร้าง แต่ เราเป็ นนั ก
พั ฒ นาอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ที่ รวบรวมเอาทรัพ ยากรต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งเหล่ า นี้
มาบริหารจั ดการให้เกิ ดโครงการบ้ านจั ดสรร คอนโดมิ เนี ยม ที่ ตรงกั บความ

ต้ องการของลู กค้ า ตรงกั บความต้ องการของตลาด
้ กทำ �ผิ ดพลาด ไปเป็ นผู้ ร บ
นั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ บ่ อยครังมั
ั เหมา
้
ก่ อสร้างเสี ยเอง ลื มไปว่าบริษั ทรับเหมานั นกำ �ไรไม่ ได้ มาก ไม่ ได้ มี กำ �ไรไปทุ ก
งาน และที่ สำ �คั ญทำ �ให้เสี ยเวลาไปกั บรายละเอียดต่ างๆ ที่ ไม่ใช่หน้ าที่ หลั กของ
นั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
เวลาของนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ต้องดู โฉนดที่ ดิ นให้เยอะๆ ดู ท่ี ดิ นให้
มากๆ ศึ กษาทำ �ความเข้ าใจความต้ องการของลู กค้ า ความต้ องการของตลาด
เลือกสถาปนิ กที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท หาผู้รบ
ั เหมาที่ได้คุณภาพ
และตรงเวลา และความคุ มงบประมาณได้

การทำ �ธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์ต้องมีความซื่ อตรงกั บลู กค้ า ถ้ าไม่ซ่ ื อตรง
กั บลู กค้ า ลู กค้ าจะพู ดปากต่ อปากเยอะมาก ดั งนั ้ นการวางระบบงานบริหาร
่
้
หลังการขายจึงเป็ นเรืองสำ
�คัญมาก ควรตังงบประมาณเป็
นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
่
่
จากยอดขายไว้สำ�หรับซ่อมแซมให้ลูกค้า เจ้าหน้าทีทีอยูห
่ น้างานจะกล้าตัดสินใจ
เพราะรู ว้ า่ มีงบทำ �ได้ ไม่ต้องเกี่ ยงกั นว่าเป็ นความผิดของใคร ลู กค้ าไม่ต้องเสี ย
เวลารอ ต้ องเอาผู้ บริหารมีประสบการณ์ สูงของบริษัทมาทำ �หน้ าที่ ดู แลบริการ
หลั งการขาย
AFTER-SALES SERVICE คื อ SALES คุ ณยิ่งทำ �ดี เท่ าไหร่ ลู กค้ า

ยิ่งบอกต่ อ”

คุ ณอนั นต์ อัศวโภคิ น
Founder หลั กสู ตร The NEXT Real
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CORE CONCEPTS
เพื่อให้คุณพร้อมที่ สุ ด สำ �หรับทุกความท้ าทายในโลกธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์แห่งอนาคต

EXPERIENCE
TREND
NETWORKING
4

เรียนรู ท
้ ั กษะทางธุรกิจกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการ
อสั งหาริมทรัพย์ไทย

โลกเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยี และทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปของผู้บริโภค ทำ�ให้
รู ปแบบความต้องการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไทย
่ ้ นจากการเปิ ดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมาก
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิงขึ
้
ขึนเป็ นลำ �ดั บ ส่ งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น จึงเป็ นความจำ �เป็ นที่ ผู้มีประสบการณ์
อสั งหาริมทรัพย์ต้องรู ท
้ ั นแนวโน้ มต่ างๆ เหล่ านี้

้
ประสบการณ์ ตรงจากนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชันแนวหน้
าของ
ประเทศ สู่ หลั กสู ตรที่ รวมสุ ดยอดของนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทยไว้มากที่ สุ ด

เนื้ อหาหลั กสู ตร The NEXT Real เน้ นในเรื่ องของการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ประสบการณ์ และกรณี ศึ กษาใน
การบริหารธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์จากนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ต้นแบบ และมีเนื้ อหาเสริมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เช่ น เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า ง การระดมทุ น รู ปแบบใหม่ ๆ ของผู้ บริ โ ภคที่ มี ผ ลกั บ ธุ ร กิ จ แนวโน้ มธุ ร กิ จ ระดั บ โลก

นวัตกรรมด้ านไอที ที่ เกี่ ยวกั บงานอสั งหาริมทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนแนวคิ ดในด้ านการสร้างสรรค์ งาน
ออกแบบโครงการต่ างๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้ องการของผู้บริโภคในอนาคต

โอกาสได้เรียนรู ้ และพบกับนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบตัว
จริงแห่งวงการ

หลั กสู ตร The NEXT Real รวบรวมผู้ บริหารระดั บสู งที่ ประสบความสำ �เร็จตั วจริงเสี ยงจริงในวงการอสั งหาริมทรัพย์
มาถ่ ายทอดความรู ้ประสบการณ์ เพื่ อให้นั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ รุ ่นใหม่ ใช้ เป็ นแบบอย่ างในการเรียนรู ้ให้ก้ าวพ้ นจากความ

ผิดพลาดและมุ่ งหน้ าสู่ ความสำ �เร็จ และ มีโอกาสได้พบนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ต้นแบบ ซึ่ งทุกท่ านได้มารวมอยู่ในหลั กสู ตร
The NEXT Real พร้อมกั นในหลั กสู ตรเดี ยว หลั กสู ตรเน้ นเนื้ อหาให้ผู้ เข้ าร่วมอบรมได้ ศึ กษาแนวโน้ มของตลาดและการทำ �

ธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์ และเพิ่ มเนื้ อหาความรู ้ด้ านนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์ สไตล์ สำ �หรับนำ �ไปประยุ กต์ ใช้
จริงกั บแผนงานหรือโครงการของผู้ เข้าร่วมอบรม
พร้อมเนื้ อหาการเรียนที่ จะทำ �ให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ได้ แก่ TRICK OF TRADE เคล็ ดลั บท างการค้า แนวคิดการบริหาร
คอนเซ็ ปต์ โครงการ TREND DESIGN บ้ านและคอนโดมิ เนี ยม รวมถึ ง NETWORK ของนั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ตั วจริง
จากทั ่วประเทศ
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DIRECTORS
“หลั กสู ตร NEXT Real เป็ นหนึ่ งในงานบริการทางวิชาการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ชิ นวั ต ร ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของ
ประเทศที่ มุ่ งเน้ นการนำ � ประสบการณ์ ทั ้ งที่ ประสบความ
สำ �เร็จ และความล้ มเหลวของผู้ ประกอบการหลากหลายรุ น
่
มาถ่ ายทอดผ่ านการเล่ าและการแลกเปลี่ ยนข้ อคิ ดเห็ นทั ้ ง
ระหว่างวิทยากรและผู้ เข้าอบรมและระหว่างผู้ เข้าอบรมด้วย
กั นเอง
หลั กสู ตร NEXT Real ได้ ผ่านมาแล้ ว 6 รุ น
่ ซึ่ งเป็ น
์
ที่ น่ ายินดี วา่ ผลสั มฤทธิของหลั
กสู ตรการประเมินผู้เข้าอบรม
ได้ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ของหลั กสู ตร นอกจากนั ้ นการจัด
กิ จกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ มีโอกาสทำ �กิ จกรรมร่วม
กั นก็ ได้ รบ
ั ความร่วมมือและการตอบรับที่ ดี
ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ชิ นวั ต ร ขอต้ อ นรับ ผู้ เข้ า
อบรม NEXT Real รุ ่ น 7 ทุ ก คน ผมหวั ง ว่ า ช่ ว งเวลา 16
สั ปดาห์ของหลั กสู ตรจะเป็ นช่วงเวลาที่ ดีท่ี ทุกท่ านจะจดจำ �ไป
ตลอดชีวต
ิ การทำ �งานˮ			

“ก้ าวต่ อไปของหลั กสู ตร The NEXT Real คื อ การสร้าง
Ecosystem ธุ รกิ จอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ ผู้ ที่ เข้ าเรี ย นใน
หลักสู ตร เพื่อให้เกิดการแบ่งปั นประสบการณ์ การทำ �ธุ รกิจ
อสั ง หาริม ทรัพ ย์ การทำ � ธุ ร กิ จ ระหว่ า งกั น และการพบปะ
สั งสรรค์ ในเชิ งสั งคมอย่ างยั ่ งยื นสื บต่ อไป หลั งจาก
ดำ �เนิ นการและมี ผู้ เข้ าเรี ย นไปแล้ ว 6 รุ ่ น มี นั กพั ฒนา
อสั งหาริมทรัพย์ ตลอดจนผู้ ผลิ ตและจำ �หน่ ายวัสดุ ก่ อสร้าง
ผู้ ร ับเหมา วิศ วกร สถาปนิ กกว่า 700 คน ทั ้ งในกรุ งเทพฯ
และภู มิ ภาคที่ ร่วมประสบการณ์ เดี ยวกั นในการรับการแบ่ ง
ปั นจากนั กพั ฒนาอสั งหาฯ รุ ่นตำ �นาน รุ ่นคลื่ นลู กใหม่ และ
จากมื ออาชี พ สถาปนิ ก ผู้ รั บ เหมา นั กกฎหมายการเข้ า
ร่ว มประสบการณ์ เดี ย วกั น ของผู้ เรีย น ในการจั ด กิ จ กรรม
สั นทนาการของกลุ่ ม ไปแรลลี่ เรี ย นรู ้ เมื องเชี ยงใหม่ ไป
กิ จ กรรมเขาใหญ่ การแลกเปลี่ ยนดู โ ครงการ การนั ดพบ
ภายในกลุ่ มและระหว่ า งกลุ่ มและอี ก มากมายกลายเป็ น
ความผู กพั น จนต้ องพู ดกั นว่าหลั กสู ตรจบแต่ เราไม่ ยอมจบ
เรายังอยากพบกัน"
หลั กสู ตร The NEXT Real จึงต้องตอบสนองพัฒนา
เน็ ตเวิรค
์ ให้เป็ น Ecosystem ธุ รกิจอสั งหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่
่ นด้วยการ
ที่ ยังยื
่ นช่องทาง
่ RealConNext เพือเป็
1. จัดทำ�แอปพลิเคชัน
่
่
		 ติดต่อสือสารของผูท
้ ผ่
ี านการเรียน The NEXT Real
		 ทุ กกลุ่ มทุ กรุ ่นทุ กอาชี พทุ กพื้ นที่ เสมื อนเป็ นบั ตร
		 สมาชิกคลับอสังหาฯ The NEXT Real Club
2. จัดงานประจำ�ปี รวมทุกรุน
่ มีสม
ั มนา งาน Exhibition
่
		 และคอนเสิ ร ต
์ เพื อสร้างโอกาสพบปะสั งสรรค์ และ
		 ทำ �ธุ รกิจ
่
3. จัดโครงการ The NEXT Real Update เพื่อเพิมเติ
ม
ประสบการณ์ และแนวโน้ มใหม่ให้กบ
ั ผูท
้ ผ่
ี่ านการเรียน
The NEXT Real ไปแล้วˮ
่
หลักสูตร The NEXT Real ซึงประกอบด้
วยการแบ่งปั น
Experience+Trend+Network ยั ง คงปรับ ปรุ งพั ฒ นา
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั ้งด้านเนื้ อหาและกิจกรรม

รศ.ดร.บุ ญสม เลิ ศหิร ญ
ั วงศ์

คุ ณบริสุ ทธิ์ กาสินพิลา

อธิการบดี มหาวิทยาลั ยชินวัตร

Director หลั กสู ตร The NEXT Real
กรรมการผู้จัดการ บจ.โฮมบายเออร์ไกด์
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ประสบการณ์ ตรงจากนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
้
ชันแนวหน้
าของประเทศ
หลั ก สู ตร The NEXT Real หลั ก สู ตรเดี ย วที่ รวบรวมผู้ บริห ารระดั บ สู งที่ ประสบความสำ � เร็จ ตั ว จริง เสี ย งจริง ในวงการ
อสั งหาริมทรัพย์ มาถ่ ายทอดความรู ้ประสบการณ์ เพื่ อให้ นั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ รุ ่นใหม่ ใช้ เป็ นแบบอย่ างในการเรียน
รู ้ให้ ก้ าวพ้ นจากความผิ ดพลาดและมุ่ งหน้ าสู่ ความสำ �เร็จและมี โอกาสได้ พบนั กพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ต้ นแบบ หลั กสู ตร
เน้ นเนื้ อหาให้ผู้ เข้ าร่วมอบรมได้ ศึ กษาถึ งแนวโน้ มของตลาดและการทำ �ธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์ และเพิ่ มเนื้ อหาความรู ้ด้ าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์ สไตล์ สำ �หรับนำ �ไปประยุกต์ใช้จริงกับแผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม
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TREND

รู ท
้ ั นแนวโน้ มต่างๆ ของโลกและมองเห็นโอกาสใหม่
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุ ด
เข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ ของธุ ร กิ จ อสั ง หาริม ทรัพ ย์ ทั้ ง ในไทยและต่ า งประเทศ
ผสมผสานการเรีย นรู น
้ วัต กรรมทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละเครื่อ งมื อ ทางธุ ร กิ จ ล่ า สุ ด อาทิ เทคโนโลยี ใ หม่
ในการออกแบบก่ อสร้างเครือ
่ งมือระดมทุนในรู ปแบบใหม่ ด้วยการน�ำ “Experience” ชัน
้ เลิ ศ บวก “Trend” ระดับโลก
สร้าง “Innovation” ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
แห่งอนาคต
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CONCEPT

NETWORKING

เครือข่ายสังคมของนั กพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุก
ภู มิภาคทั่วประเทศ
ก้ าวต่ อไปของ The NEXT Real คื อการสร้าง Real Estate
Ecosystem ของนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่ท่ีเข้มแข็ง

และการเชื่ อมต่ อกั นอย่ างแข็ งแกร่ ง ในกลุ่ มนั กพั ฒนา
อสั งหาริมทรัพย์และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อช่วยส่ งเสริมและ
ต่ อยอดความสำ �เร็จซึ่ งกั นและกั น

WHY THE NEXT REAL?

ได้ รบ
ั สิ ทธิใช้งานแอปพลิ เคชัน RealConNextเพื่อเข้าถึ งข้อมู ลสำ �หรับใช้
ติดต่อสื่ อสารกั บ The NEXT Real
ทุกรุ น
่ ทุกพื้ นที่ ส่ งเสริมและต่ อยอด
ความสำ �เร็จซึ่ งกั นและกั นอย่างไม่
หยุดยัง้
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การเข้าร่วมงาน RealConNext งาน
้
รวมตั วกั นครังใหญ่
ของ The NEXT

Real ทุ กรุ ่ น ที่ ประกอบไปด้ วยงาน
สั มมนาการออกบู ธ Exhibition และ
Concert

ได้ สิ ทธิเข้ าร่วมโครงการ The NEXT
่ มเติ
่ มประสบการณ์
Real Update เพือเพิ
และแนวโน้ มใหม่ส�ำ หรับศิ ษย์เก่ า The
NEXT Real

SUITABLE FOR
หลั กสู ตร The NEXT Real เหมาะสำ �หรับผู้ ท่ี ต้ องการความรู ้ ประสบการณ์ เรียนรู ้ความสำ �เร็จและความผิ ดพลาดของนั ก
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์รุน
่ ก่ อน ซึ่ งเป็ นองค์ ความรู อ
้ ันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่น หรือตำ �ราทั ่วๆ ไป โดยการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ความรู ก
้ ั บนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ ชิด โดยแบ่งได้ดังนี้

นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
พั ฒนาที่ ดิ น, จั ดสรรที่ ดิ น/Housing, บ้ าน,
คอนโดมิ เนี ยม, โรงแรม, บ้ านพั กตากอากาศ,
คลั งสิ นค้ า, ออฟฟิ ศ/อาคารสำ �นั กงาน, นิ คม
อุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม, ตลาด เป็ นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เช่น วิศวกร, สถาปนิ ก, ตกแต่งภายใน มัณฑนากร,
Landscape, ผู้ รั บเหมา, ผู้ ผลิ ตและค้ าวั สดุ
ก่ อสร้าง, เฟอร์นิ เจอร์, นายหน้ า, เอเย่ นต์ , NPA,
นั กลงทุน, สถาบันการเงิน เป็ นต้น

ผู้ที่มีที่ดินเปล่าต้องการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ผู้ สนใจทั ่ วไปที่ ต้ องการเข้ าสู่ ธุ รกิ จพั ฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

ALUMNI’S REVIEW

อ่านความประทั บใจ
เพิ่มเติมได้ท่ี

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณธัช
พิทักษ์ รก
ั ษ์ สันติ

คุณภูมิภัทร
พรหมมา

คุณธนากร
ธนวริทธิ์

Business Development
Director Tandem Architects (2001)

ประธานกรรมการ บริษัท เอพลั ส 		
เรียลเอสเตท จำ �กัด

ประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

“การได้รว่ มเป็ นส่วนหนึ่ งของ The NEXT Real #1
ได้ให้ประสบการณ์ ความรู แ
้ ละแง่คิดมากมายกับผม
ซึ่ งผมได้ มี โ อกาสฟั งเรื่ องราวต่ า งๆ จากวิ ท ยากร
่ น Top Developer CEO ของประเทศ
หลายท่านทีเป็
ไทยเจ้ าต่ างๆ แต่ ละท่ านก็ ได้ มาแชร์ประสบการณ์
เรื่องราวที่ หาฟั งไม่ ได้ ในโอกาสทั ่ วๆ ไปแบบไม่ มีกั๊ก
ช่ วยให้ ผมได้ มุ มมอง แง่คิ ด คอนเซ็ ปต์ ที่ จะนำ � ไป
ปรับใช้ พั ฒนาทั ้ งในแง่ การออกแบบอาคาร อี กทั ้ ง
ยังได้เพื่อนๆ ในวงการอสั งหาฯ ต่างๆ มากมาย”

“ความพิ เ ศษที่ แตกต่ า งจากคอร์ส อื่ นที่ ผมเคยได้
เรีย นมาคื อ เรื่ องของวิ ธี ก ารกั บ วิ ธี คิ ด เรื่ องวิ ธี ก าร
เป็ นเรื่องที่ พอจะหาเรียนรู ไ้ ด้จากหลายๆ ที่ แต่วธ
ิ ค
ี ิด
ของคนที่ ประสบความสำ � เร็จ หรือ คนที่ เป็ นตั ว จริง
เสี ยงจริงนั ้ นบางที วธ
ิ ค
ี ิดของท่ านเหล่ านี้ มันเป็ นสิ่งที่
มีประโยชน์ กับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะที่ เราเป็ น
ผู้นำ�องค์กร เพราะมันไม่มีสอน หาฟั งกันไม่ได้งา่ ยๆ”

“คำ �ว่า The Next Real” ไม่ ได้ หมายถึ งอสั งหาฯ
รุ น
่ ต่อไปเท่ านั ้ น แต่ท่ี นี่ ยังสอนให้คุณเป็ น "ตั วจริง
ในวงการ" คนต่ อ ไปด้ ว ย คุ ณ อาจจะเรีย นคลาส
อสั งหาฯ ที่ ไหนก็ได้ในประเทศนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรีย นที่ นี่ ถื อ ว่ า คุ ณ ยั ง ไม่ ใ ช่ "ตั ว จริง " ที่ นี่ คุ ณ
จะได้ ร ับ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จาก "ตั ว จริ ง "
ในวงการทั ้ งหมด "ประสบการณ์ ที่ เขาสั ่ งสมมา
เป็ นสิ บๆ ปี แต่ คุ ณจะได้ เรียนรู ใ้ นเวลาแค่ ไม่ กี่ วัน”

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณชนิ นทร์
วานิ ชวงศ์

คุณประสิทธิ์ 			

คุณวิชย
ั
จุฬาโอฬารกุล

1

4

2

5

นพรัตน์ นภาลัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบิแทท กรุ ป
๊ จำ�กัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำ�กัด

“คอร์ ส นี้ เป็ นการเรี ย นรู ้ จ ากแนวคิ ด การแชร์
ประสบการณ์ จาก Developer รายใหญ่ ห ลายๆ
รายในวงการซึ่ งจะแตกต่ า งไปจากหลั ก สู ต รทั ่ วๆ
ไป ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ งเน้ นไปยั ง ทฤษฎี เ ป็ นหลั ก ใน
เวลาเพี ย งสั ้ นๆ เราสามารถเรี ย นรู ้ จ ากแนวคิ ด
ประสบการณ์ ต่างๆ เหล่ านี้ ได้มาก ซึ่ งไม่มีหลั กสู ตร
ไหนที่ จะเรียนรู ไ้ ด้อย่าง The NEXT Real”

“NEXT Real เป็ นหลั กสู ตรที่ ประทั บใจมาก มีผู้ใหญ่
ในวงการอสั งหาริมทรัพย์ มาแชร์ความรู ้ วิธีคิ ด และ
ประสบการณ์ ให้กับพวกเราอย่างหาที่ อื่นไม่ได้ ฉะนั ้ น
ทุกคนไม่ควรพลาดหลั กสู ตรดีๆ แบบนี้ ”

3

5

กรรมการบริหาร บริษัท ชินวะ
เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์) จำ�กัด
“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวิทยากรแต่มุมมองหลากหลายจากเพื่อนๆ ใน
คลาสเรียนคือ Network ที่ แข็งแกร่งถ้ าคุณอยาก
เป็ นคนในวงการอสั งหาฯ ตั วจริ ง ! ต้ องที่ นี่ ครั บ
The NEXT Real”
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THE NEXT REAL 7 TIMELINE AND INFORMATION
เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

Week

Date

Activity

1

Fri.

1

March 2019

Orientation Day

2

Fri.

8

March 2019

NEXT Real Class

3

Fri.

15 March 2019

NEXT Real Class

4

Fri.

22 March 2019

NEXT Real Class

5

Sat. 30 March 2019
Mon. 1 April 2019

6

Fri.

19 April

2019

NEXT Real Class

7

Fri.

26 April

2019

NEXT Real Class

พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง Network ใน Real Estate

8

Fri.

3

May

2019

NEXT Real Class

Ecosystem เครือข่ายนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
The NEXT Real จากทั ่วประเทศ

9

Fri.

10 May

2019

NEXT Real Class

10

Fri.

17 May

2019

NEXT Real Class

11

Sat. 26 May
Sun. 27 May

2019
2019

NEXT Real Trip #2

12

Fri.

31 May

2019

NEXT Real Class

13

Fri.

7

June

2019

NEXT Real Class

14

Fri.

14 June

2019

NEXT Real Class

15

Fri.

21 June

2019

NEXT Real Class

16

Fri.

28 June

2019

Farewell Ceremony

ระยะเวลาของหลักสู ตร
วันที่ 1 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562
ค่าธรรมเนี ยมการอบรมตลอดหลักสู ตร
216,000 บาท

พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำ �ของประเทศไทย

รับสมัครวันนี้ ถึง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 7
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

NEXT Real Trip #1

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

095 691 5422
095 175 2818

60%

02 650 6018

นั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

info@thenextreal.com

20%

NextrealTH

ธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้องกับอสั งหาริมทรัพย์

@thenextreal

10%

thenextreal

ผู้ที่ มีท่ี ดินต้องการพัฒนา

thenextreal

10%

The NEXT Real Team
คุณพัชร์พิชา
คุณวรรณศิ ร ิ

(ก้อย) 095 691 5422
(กิ๊บ) 095 175 2818

คุณอัจฉราวรรณ (กุ้ ง) 096 514 6242
ลงทะเบียนร่วมหลั กสู ตร
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั ่วไป

หมายเหตุ:
กรณี ที่ มีคุณสมบัติเท่ ากัน
จะพิจารณาจากลำ �ดับ
การสมัครประกอบ

