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กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิ ร ิ

“ผมมั่นใจว่า หลั กสู ตร
THE NEXT REAL
จะเป็ นเวที การแบ่งปั น
ประสบการณ์ นักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จากรุ น
่ สู่ รุ น
่ ”
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จากประสบการณ์ ท่ี ผมท� ำงานในวงการนี้ มากว่า 44 ปี พบว่าที่ ผ่านมา
หลักสู ตรการเรียนรู ท
้ ี่ตรงกับสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรงแทบจะไม่
ค่ อยมี และยังไม่ มีหลั กสู ตรที่ เป็ นการเรียนรู จ
้ ากคนที่ มีประสบการณ์ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หรือผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนใหญ่เป็ นการเรียนจากต�ำรา
กระทัง่ 3-4 ปีผ่านมา ผมจึงชวนเพื่อนๆ นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาดู
งานที่ บริษัท จนเกิ ดการพู ดคุ ย และเห็นว่าแต่ ละบริษัทมี ความสามารถแตก
ต่ างกั น มี เคล็ ดลั บที่ ไม่ ได้ บอกใคร เราจึ งตั ดสิ นใจร่วมกั นว่าน่ าจะต่ อยอดมา
เปิ ดเป็ นหลั กสู ตร The NEXT Real ซึ่งจะเป็ นหลั กสู ตรที่ จะไม่พูดเรือ
่ งต�ำรา
แต่จะแชร์ประสบการณ์ สิง่ ที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเคยก้าวพลาด
และแบบที่ท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จมาเล่าให้ฟัง
ธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์คืออะไร เราไม่ใช่สถาปนิ กนั กออกแบบ เราไม่ใช่
ผู้ ร บ
ั เหมาก่ อ สร้า ง เราไม่ ใ ช่ผู้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยวัส ดุ ก่ อ สร้า ง แต่ เ ราเป็ น นั ก
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ที่ รวบรวมเอาทรัพยากรต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเหล่ านี้ มาบ
ริหารจัดการให้เกิดโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนี ยม ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ตรงกับความต้องการของตลาด
นั กพั ฒ นาอสั ง หาริม ทรัพ ย์ บ่ อ ยครัง้ มั ก ท� ำ ผิ ด พลาดไปเป็ น ผู้ ร บ
ั เหมา
ก่ อสร้างเสี ยเอง ลื มไปว่าบริษัทรับเหมานั ้ นก� ำไรไม่ ได้ มาก ไม่ ได้ มีก� ำไรไปทุ ก
งาน และที่ส�ำคัญท�ำให้เสียเวลาไปกับรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของ
นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เวลาของนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องดูโฉนดที่ดินให้เยอะๆ ดูที่ดินให้
มากๆ ศึ กษาท� ำความเข้าใจความต้องการของลู กค้า ความต้องการของตลาด
เลือกสถาปนิ กที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท หาผู้รบ
ั เหมาที่ได้คุณภาพ
และตรงเวลา และควบคุมงบประมาณได้
การท� ำธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ต้องมีความซื่อตรงกับลู กค้า ถ้ าไม่ซ่ ือตรง
กั บลู กค้ า ลู กค้ าจะพู ดปากต่ อปากเยอะมาก ดั งนั ้ นการวางระบบงานบริหาร
หลังการขายจึงเป็ นเรือ
่ งส�ำคัญมาก ควรตัง้ งบประมาณเป็ นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
จากยอดขายไว้ส�ำหรับซ่อมแซมให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่อยูห
่ น้างานจะกล้าตัดสินใจ
เพราะรู ว้ า่ มีงบท�ำได้ ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเป็ นความผิดของใคร ลูกค้าไม่ต้องเสีย
เวลารอ ต้องเอาผู้บริหารมีประสบการณ์ สูงของบริษัทมาท�ำหน้ าที่ดูแลบริการ
หลังการขาย
After-sales Service คือ Sales คุณยิง่ ท�ำดีเท่าไหร่ ลูกค้ายิง่ บอกต่อ
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คุ ณไกรสิ น
โตทั บเที่ ยง

คุ ณทศพล
อมรพิชญ์ปรัชญา

เรียนรู ท
้ ั กษะทางธุรกิจกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการ
อสั งหาริมทรัพย์ไทย
โลกเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ท� ำให้
รู ปแบบความต้องการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไทย
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิง่ ขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
เป็ น ล� ำ ดั บ ส่ ง ผลให้รู ป แบบการพั ฒ นาอสั ง หาริม ทรัพ ย์ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น จึ ง เป็ น ความจ� ำ เป็ น ที่ ผู้ มี ป ระสบการณ์
อสังหาริมทรัพย์ต้องรู ท
้ ันแนวโน้ มต่างๆ เหล่านี้

้
ประสบการณ์ ตรงจากนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชันแนวหน้
าของ
ประเทศ
เนื้ อหาหลั ก สู ต ร The NEXT Real เน้ นในเรื่อ งของการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ประสบการณ์ และกรณี ศึ ก ษาใน
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ และมีเนื้ อหาเสริมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
เช่ น เทคโนโลยี ก ารก่ อสร้ า ง การระดมทุ น รู ปแบบใหม่ ๆ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลกั บธุ รกิ จ แนวโน้ มธุ รกิ จระดั บโลก
นวัตกรรมด้านไอทีที่เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดในด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบ
โครงการต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

โอกาสได้เรียนรู แ
้ ละพบกับนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ
ตัวจริงแห่งวงการ
หลักสู ตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระดับสู งที่ประสบความส� ำเร็จตัวจริงเสียงจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์
มาถ่ายทอดความรู ป
้ ระสบการณ์ เพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่ใช้เป็ นแบบอย่างในการเรียนรู ใ้ ห้ก้าวพ้นจากความผิด
พลาดและมุ่ งหน้ าสู่ ความส� ำเร็จ และ มี โอกาสได้ พบนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ต้นแบบ ซึ่ งทุ กท่ านได้ มารวมอยู่ในหลั กสู ตร
The NEXT Real พร้อมกันในหลักสู ตรเดียว หลักสู ตรเน้ นเนื้ อหาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาแนวโน้ มของตลาดและการท�ำธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเพิม
้ ้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการออกแบบและไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับน� ำไปประยุกต์ใช้จริงกับ
่ เนื้ อหาความรู ด
แผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม
พร้อมเนื้ อหาการเรียนที่ จะท� ำให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ได้ แก่ Trick of Trade เคล็ ดลั บทางการค้ า แนวคิ ดการบริหาร
คอนเซ็ปต์โครงการ Trend Design บ้านและคอนโดมิเนี ยม รวมถึ ง Network ของนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทัว
่ ประเทศ
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“ก้ าวต่ อไปของหลั กสู ตร The NEXT Real คื อการสร้าง
Ecosystem ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตร เพื่อให้
เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ การท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท�ำธุรกิจ
ระหว่างกัน และการพบปะสังสรรค์ในเชิงสังคมอย่างยัง่ ยืนสืบต่อไป หลัง
จากด�ำเนิ นการและมีผเู้ ข้าเรียนไปแล้ว 6 รุน
่ มีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนผู้ผลิตและจ�ำหน่ ายวัสดุก่อสร้างผู้รบ
ั เหมา วิศวกร สถาปนิ ก
กว่า 700 คน ทัง้ ในกรุ งเทพฯ และภูมิภาคที่รว่ มประสบการณ์ เดียวกัน
ในการรับการแบ่งปันจากนั กพัฒนาอสังหาฯ รุน
่ ต�ำนาน รุน
่ คลื่นลูกใหม่
และจากมื อ อาชี พ สถาปนิ ก ผู้ ร บ
ั เหมา นั กกฎหมาย การเข้ า ร่ว ม
ประสบการณ์ เดี ยวกั นของผู้เรียนในการจั ดกิจกรรมสั นทนาการของ
กลุ่ม ไปแรลลี่เรียนรูเ้ มืองเชียงใหม่ ไปกิจกรรมเขาใหญ่ การแลกเปลี่ยน
ดูโครงการ การนั ดพบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และอีกมากมาย
กลายเป็ นความผูกพันจนต้องพูดกันว่าหลั กสู ตรจบแต่เราไม่ยอมจบ
เรายังอยากพบกัน”

หลักสูตร The NEXT Real เป็นหนึ่ งในงานบริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยชินวัตรในฐานะสถาบันอุดมศึ กษาของประเทศที่มุ่ง
เน้ นการน� ำประสบการณ์ ทัง้ ที่ประสบความส�ำเร็จและความล้มเหลว
ของผูป
้ ระกอบการหลากหลายรุน
่ มาถ่ายทอดผ่านการเล่าและการแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นทัง้ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมและระหว่างผู้เข้า
อบรมด้วยกันเอง
หลักสูตร The NEXT Real ได้ผ่านมาแล้ว 7 รุ น
่ ซึ่งเป็นที่น่า
ยินดีวา่ ผลสั มฤทธิข
์ องหลั กสู ตรการประเมินผู้เข้าอบรมได้บรรลุ ตาม
วัตถุ ประสงค์ ของหลั กสู ตร นอกจากนั ้ นการจั ดกิ จกรรมเสริมเพื่อให้
ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกันก็ได้รบ
ั ความร่วมมือและการ
ตอบรับที่ดี
ส�ำหรับ Keyword ของหลักสูตรนี้ 3 ค�ำคือ Adult Learning,
Innovation และ Connection หลักสูตรเป็นแบบผู้ใหญ่ไม่มีการเช็ค
เวลาเรียนเป็นการเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเสริมสร้างประสบการณ์

หลักสูตร The NEXT Real จึงต้องตอบสนองพัฒนาเน็ ตเวิรค
์
ให้เป็น Ecosystem ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่ที่ยงั ่ ยืนด้วยการ

7 รุ ่ น ที่ ผ่ า นมามี บุ คคลในแวดวงอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ จ าก
ทัว่ ประเทศหลากหลายช่วงวัย โดยมากกว่า 50% จะเป็ นกลุ่มผู้เรียน
ในช่วงอายุ 35-50 ปี และผู้เรียนที่อายุมากที่สุดที่มาเรียนคือ 70 ปี จาก
หลากหลายธุ รกิ จในแวดวงอสั งหาริมทรัพย์ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ ม
เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงรวมกว่า 700 คน เข้ามาร่วมเรียน
กั บ เรา นี่ คื อ สิ่ง ที่ ต อกย�้ ำ ว่า ความรู แ
้ ละประสบการณ์ คื อ สิ่ง ที่ จ� ำ เป็ น
ส�ำหรับทุกคน ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

1. จัดท�ำแอปพลิเคชัน RealConNext เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ		
		 สื่อสารของผู้ที่ผ่านการเรียน The NEXT Real ทุกกลุ่ม ทุกรุ น
่
		 ทุ ก อาชี พ ทุ ก พื้ นที่ เสมื อ นเป็ นบั ต รสมาชิ ก คลั บ อสั ง หาฯ
		 The NEXT Real Club
2. จัดงานประจ�ำปีรวมทุกรุ น
่ มีสัมมนางาน Exhibition และ		
		 คอนเสิรต
์ เพื่อสร้างโอกาสพบปะสังสรรค์และท�ำธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดสั ดส่ วนคุ ณสมบัติผู้เรียนชัดเจน
แบ่งเป็ นนั กพัฒนาจั ดสรร 60% ธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องกั บอสั งหาฯ 20%
ผู้มีที่ดินต้องการพัฒนา 10% และผู้สนใจทัว
่ ไป 10% ซึ่งท�ำให้ระบบ
นิ เวศในห้องเรียนมีความหลากหลาย สามารถบูรณาการความรู จ
้ าก
หลายอาชีพและสร้างคอนเน็ กชัน
่ ได้จริง

3. จัดโครงการ The NEXT Real Update เพื่อเพิม
่ เติม
		 ประสบการณ์ และแนวโน้ มใหม่ให้กับผู้ที่ผ่านการเรียน
		 The NEXT Real ไปแล้ว

รศ.ดร.บุ ญสม เลิ ศหิร ญ
ั วงศ์

คุ ณบริสุ ทธิ์ กาสินพิลา

อธิการบดี มหาวิทยาลั ยชินวัตร

Director หลั กสู ตร The NEXT Real

		 หลั ก สู ต ร The NEXT Real ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการแบ่ ง ปั น
Experience+Trend+Network ยังคงปรับปรุ งพัฒนาด้ านต่ างๆ
อย่างต่อเนื่ อง ทัง้ ด้านเนื้ อหาและกิจกรรม

กรรมการผู้จัดการ บจ.โฮมบายเออร์ไกด์
ประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร HOME dot TECH
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ประสบการณ์ ตรงจากนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
้
ชันแนวหน้
าของประเทศ
หลักสูตร The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความ
สำ�เร็จตัวจริงเสียงจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ มาถ่ายทอดความรู ป
้ ระสบการณ์
่
เพือให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่ใช้เป็ นแบบอย่างในการเรียนรู ้
ให้ก้าวพ้นจากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความสำ�เร็จและมีโอกาสได้พบนั กพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ หลักสูตรเน้ นเนื้ อหาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาถึงแนวโน้ ม
้ อหาความรู ด
่
ของตลาดและการทำ�ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพิมเนื
้ ้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์ สไตล์ สำ�หรับนำ�ไปประยุกต์ใช้จริงกับแผนงานหรือ
โครงการของผู้เข้าร่วมอบรม
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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
ทั ้ ง ในไทยและต่ า งประเทศ ผสมผสานการเรีย นรู น
้ วัต กรรมทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ การใช้ เ ทคโนโลยี
และเครื่อ งมื อ ทางธุ ร กิ จ ล่ า สุ ด อาทิ เทคโนโลยี ใ หม่ ในการออกแบบก่อสร้างเครือ
่ งมือ
ระดมทุนในรู ปแบบใหม่ ด้ วยการน� ำ “Experience” ชัน
้ เลิ ศ บวก “Trend” ระดับโลก
สร้าง “Innovation” ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต
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เครือข่ายสังคมของนั กพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุก
ภู มิภาคทั่วประเทศ
ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการสร้าง Real Estate
Ecosystem ของนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ใหม่ที่เข้มแข็ง
และการเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มนั กพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริม
และต่อยอดความสำ�เร็จซึ่งกันและกัน
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ได้ รบ
ั สิ ทธิใช้งานแอปพลิ เคชัน RealConNext เพื่อเข้าถึ งข้อมู ลสำ�หรับใช้

ติดต่อสื่ อสารกั บ The NEXT Real
ทุกรุ น
่ ทุกพื้ นที่ ส่ งเสริมและต่ อยอด

ความสำ�เร็จซึ่ งกั นและกั นอย่างไม่
หยุดยัง้

การเข้าร่วมงาน RealConNext งาน
้
รวมตั วกั นครังใหญ่
ของ The NEXT

Real ทุ กรุ ่ น ที่ ประกอบไปด้ วยงาน
สั มมนา การออกบู ธ Exhibition และ

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

Concert

หลั ก สู ต ร The NEXT Real เหมาะส� ำ หรับ ผู้ ที่ ต้ อ งการความรู ้ ประสบการณ์ เรีย นรู ค
้ วามส� ำ เร็จ และความผิ ด พลาดของ
นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุน
่ ก่อน ซึ่งเป็นองค์ความรู อ
้ ันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่นหรือต�ำราทัว่ ๆ ไป โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู ก
้ ับนั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งได้ดังนี้

ผู้ที่มีที่ดินเปล่าต้องการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้ สนใจทั ่ วไป

นั กพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ ว ่า จะ

ผูป
้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย
่ วกับ

เป็ น การพั ฒ นาที่ ดิ น , จั ด สรรที่ ดิ น /

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น วิ ศ วกร,

Housing, บ้ า น, คอนโดมิ เนี ยม,

สถาปนิ ก, ตกแต่งภายใน มัณฑนา

ที่ ต้ องการเข้ าสู่ ธุ รกิ จพั ฒนา

โรงแรม, บ้านพักตากอากาศ, คลั ง

กร, Landscape, ผูร้ บ
ั เหมา, ผูผ
้ ลิต

อสั งหาริมทรัพย์

สิ นค้ า, ออฟฟิ ศ/อาคารส� ำนั กงาน,

และค้าวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์,

ตลาด, นิ คมอุตสาหกรรม,

นายหน้า, เอเย่นต์, NPA, นั กลงทุน,

สวนอุตสาหกรรม, เป็ นต้น

สถาบันการเงิน เป็นต้น
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คุณธัช
พิทักษ์ รก
ั ษ์ สันติ

คุณภูมิภัทร
พรหมมา

คุณธนากร
ธนวริทธิ์

Business Development Director

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ พลั ส เรียลเอสเตท จำ�กัด

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

“การได้รว่ มเป็ นส่วนหนึ่ งของ The NEXT Real # 1
ได้ให้ประสบการณ์ ความรู แ
้ ละแง่คิดมากมายกับผม
ซึ่ ง ผมได้ มี โ อกาสฟั ง เรื่อ งราวต่ า งๆ จากวิท ยากร
หลายท่านที่เป็น Top Developer CEO ของประเทศ
ไทยเจ้ าต่ างๆ แต่ ละท่ านก็ ได้ มาแชร์ประสบการณ์
เรือ
่ งราวที่ หาฟั งไม่ได้ ในโอกาสทั ว
่ ๆ ไปแบบไม่มีกัก
๊
ช่วยให้ผมได้ มุมมอง แง่คิด คอนเซ็ ปต์ ที่ จ ะน� ำ ไป
ปรับใช้พัฒนาทั ้งในแง่การออกแบบอาคาร อีกทั ้ง
ยังได้เพื่อนๆ ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมาย”

“ความพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งจากคอร์ส อื่ น ที่ ผ มเคยได้
เรีย นมาคื อ เรื่อ งของวิธีก ารกั บ วิธีคิ ด เรื่อ งวิธีก าร
เป็นเรือ
่ งที่พอจะหาเรียนรูไ้ ด้จากหลายๆ ที่ แต่วธ
ิ ค
ี ิด
ของคนที่ ป ระสบความส� ำ เร็จ หรือ คนที่ เ ป็ น ตั ว จริง
เสียงจริงนั ้น บางทีวธ
ิ ค
ี ิดของท่านเหล่านี้ มันเป็ นสิ่ง
ที่ มีประโยชน์ กับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะที่ เรา
เป็ นผู้น�ำองค์กร เพราะมันไม่มีสอน หาฟังกันไม่ได้
ง่ายๆ”

“ค� ำ ว่า The Next Real ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง อสั ง หาฯ
รุ น
่ ต่อไปเท่ านั ้ น แต่ที่นี่ยังสอนให้คุณเป็ น "ตัวจริง
ในวงการ" คนต่ อ ไปด้ ว ย คุ ณ อาจจะเรีย นคลาส
อสังหาฯ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรีย นที่ นี่ ถื อ ว่า คุ ณ ยั ง ไม่ ใ ช่ "ตั ว จริง " ที่ นี่ คุ ณ
จะได้ ร บ
ั ความรู แ
้ ละประสบการณ์ จาก "ตั ว จริง "
ในวงการทั ้ ง หมด ประสบการณ์ ที่ เ ขาสั ่ ง สมมา
เป็ นสิบๆ ปี แต่คุณจะได้เรียนรู ใ้ นเวลาแค่ไม่กี่วน
ั ”

คุณชนิ นทร์
วานิ ชวงศ์

คุณประสิทธิ์ 			
นพรัตน์ นภาลัย

คุณวิชย
ั
จุฬาโอฬารกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮาบิแทท กรุ ป
๊ จำ�กัด

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำ�กัด

กรรมการบริหาร
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์) จำ�กัด

“คอร์ส นี้ เป็ นการเรีย นรู ้จ ากแนวคิ ด การแชร์
ประสบการณ์ จาก Developer รายใหญ่ ห ลายๆ
รายในวงการซึ่ ง จะแตกต่ า งไปจากหลั ก สู ต รทั ่ว ๆ
ไป ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปยั ง ทฤษฎี เ ป็ น หลั ก ใน
เวลาเพี ย งสั ้ น ๆ เราสามารถเรีย นรู ้จ ากแนวคิ ด
ประสบการณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ได้มาก ซึ่งไม่มีหลักสู ตร
ไหนที่จะเรียนรู ไ้ ด้อย่าง The NEXT Real”

“The NEXT Real เป็ นหลักสู ตรที่ประทับใจมาก มี
ผู้ใหญ่ในวงการอสั งหาริมทรัพย์มาแชร์ความรู ้ วิธี
คิด และประสบการณ์ ให้กับพวกเราอย่างหาที่อ่ ืนไม่
ได้ ฉะนั ้นทุกคนไม่ควรพลาดหลักสู ตรดีๆ แบบนี้ ”

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวิทยากร แต่มุมมองหลากหลายจากเพื่อนๆ ใน
คลาสเรียนคือ Network ที่แข็งแกร่ง ถ้าคุณอยาก
เป็ น คนในวงการอสั ง หาฯ ตั ว จริง ! ต้ อ งที่ นี่ ครับ
The NEXT Real”

คุณต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์

คุณปณั ฐ
สุมาลย์โรจน์

คุณบดินทร์ธร
จึงรุ ง่ เรืองกิจ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์
เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพอโกล่ าร์ จ�ำกัด

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหาร
บริษัท เรียลแอสเสท ดี เวลลอปเม้นท์ จํากั ด

“ผ ม รู ้ สึ ก ดี ใ จ ม า ก ๆ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ม า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง
ของหลั กสู ตร The NEXT Real รุ น
่ ที่ 7 ที่ เลื อก
เรี ย นหลั กสู ตรนี้ เพราะว่ า อยู่ กั บสายงานด้ าน
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง จึงท�ำให้มีความสนใจเพื่อ
น� ำไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต”

“จากรุ น
่ ก่ อ นๆ ที่ ผ มได้ ศึ ก ษาวิท ยากรของ The
NEXT Real ถื อได้วา่ เป็ นตัวท็ อปของกูรูทางด้าน
อสั งหาริมทรัพย์เลยก็วา่ ได้ และผมคาดหวังว่าใน
รุ ่ น นี้ จะได้ เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ใหม่ ๆ และได้
Connection ดีๆ เพิม
่ เติมในทางธุรกิจต่อไป”

Tandem Architects (2001)

“จากที่ ได้ เรียนหลั กสู ตร The NEXT Real มาได้
ตามที่ คาดหวังมากๆ ครับ ได้ฟังประสบการณ์ จาก
ผู้ ท รงความรู ้ ได้ ฟั ง ประสบการณ์ ตรงจาก CEO
หลายๆ ท่ า น ถื อ ว่า เป็ น การที่ ไ ด้ เ ปิ ด มุ ม มองของ
ตนเองเพิม
่ มากขึ้นเป็ นอย่างมาก”
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เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

Week
1

Date
Fri.

16 August

Activity
2019

Orientation Day

ระยะเวลาของหลักสู ตร
วันที่ 16 สิ งหาคม-29 พฤศจิกายน 2562

2

Fri.

23 August

2019

The NEXT Real Class

3

Fri.

30 August

2019

The NEXT Real Class

4

Fri.

6

September

2019

The NEXT Real Class

ค่าธรรมเนี ยมการอบรมตลอดหลักสู ตร

5

Fri.

13 September

2019

The NEXT Real Class

6

Sun. 21 September 2019
Mon. 23 September 2019

The NEXT Real Trip
#1

7

Fri.

The NEXT Real Class

216,000 บาท

พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำ �ของประเทศไทย

27 September

2019

พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง Network ใน Real Estate

8

Fri.

4

October

2019

The NEXT Real Class

Ecosystem เครือข่ายนั กพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

9

Fri.

11 October

2019

The NEXT Real Class

10

Fri.

18 October

2019

The NEXT Real Class

11

Sun. 27 October
Mon. 28 October

2019
2019

The NEXT Real Trip
#2

The NEXT Real จากทั ่วประเทศ
รับสมัครวันนี้ ถึง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 8
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

12

Fri.

1

November 2019

The NEXT Real Class

13

Fri.

8

November 2019

The NEXT Real Class

14

Fri.

15 November 2019

The NEXT Real Class

15

Fri.

22 November 2019

The NEXT Real Class

16

Fri.

29 November 2019

Farewell Ceremony

*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 6246
ลงทะเบียนร่วมหลั กสู ตร
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั ่วไป

หมายเหตุ :
กรณี ที่ มีคุณสมบัติเท่ ากัน
จะพิจารณาจากลำ�ดับ
การสมัครประกอบ

