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“ผมมั่นใจวา่ หลักสูตร 
the NeXt Real
จะเป็นเวทีการแบ่งปัน
ประสบการณ์นักพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์
จากรุน่สู่รุน่”
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คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT Real 

 จากประสบการณ์ท่ีผมท�างานในวงการน้ีมากวา่ 44 ปี พบวา่ท่ีผ่านมา
หลักสูตรการเรยีนรูท่ี้ตรงกับสายงานพัฒนาอสังหารมิทรพัยโ์ดยตรงแทบจะไม่
ค่อยมี และยังไม่มีหลักสูตรท่ีเป็นการเรยีนรูจ้ากคนท่ีมีประสบการณ์พัฒนา
อสังหารมิทรพัย์หรอืผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นการเรยีนจากต�ารา
      กระทัง่ 3-4 ปีผ่านมา ผมจึงชวนเพ่ือนๆ นักพัฒนาอสังหารมิทรพัยม์าดู
งานท่ีบรษัิท จนเกิดการพูดคุย และเห็นวา่แต่ละบรษัิทมีความสามารถแตก
ต่างกัน มีเคล็ดลับท่ีไม่ได้บอกใคร เราจึงตัดสินใจรว่มกันวา่น่าจะต่อยอดมา
เปิดเป็นหลักสูตร The NEXT Real ซ่ึงจะเป็นหลักสูตรท่ีจะไม่พูดเรือ่งต�ารา 
แต่จะแชรป์ระสบการณ์ สิง่ท่ีนักพัฒนาอสังหารมิทรพัยมื์ออาชีพเคยก้าวพลาด 
และแบบท่ีท�าแล้วประสบความส�าเรจ็มาเล่าให้ฟัง  
 ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์คืออะไร เราไม่ใช่สถาปนิกนักออกแบบ เราไม่ใช่
ผู้รบัเหมาก่อสรา้ง เราไม่ใช่ผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุก่อสรา้ง แต่เราเป็นนัก
พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ท่ีรวบรวมเอาทรพัยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีมาบ
รหิารจัดการใหเ้กิดโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ท่ีตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ตรงกับความต้องการของตลาด  
 นักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์บ่อยครัง้มักท�าผิดพลาดไปเป็นผู้รบัเหมา
ก่อสรา้งเสียเอง ลืมไปวา่บรษัิทรบัเหมาน้ันก�าไรไม่ได้มาก ไม่ได้มีก�าไรไปทุก
งาน และท่ีส�าคัญท�าให้เสียเวลาไปกับรายละเอียดต่างๆ ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลักของ
นักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

 เวลาของนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต้องดูโฉนดท่ีดินให้เยอะๆ ดูท่ีดินให้
มากๆ ศึกษาท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความต้องการของตลาด 
เลือกสถาปนิกท่ีเหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท หาผู้รบัเหมาท่ีได้คุณภาพ 
และตรงเวลา และควบคุมงบประมาณได้
 การท�าธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ต้องมีความซ่ือตรงกับลูกค้า ถ้าไม่ซ่ือตรง 
กับลูกค้า ลูกค้าจะพูดปากต่อปากเยอะมาก ดังน้ันการวางระบบงานบรหิาร 
หลังการขายจึงเป็นเรือ่งส�าคัญมาก ควรตัง้งบประมาณเป็นสัดส่วนเปอรเ์ซ็นต์ 
จากยอดขายไวส้�าหรบัซ่อมแซมใหลู้กค้า เจ้าหน้าท่ีท่ีอยูห่น้างานจะกล้าตัดสินใจ
เพราะรูว้า่มีงบท�าได้ ไม่ต้องเก่ียงกันวา่เป็นความผิดของใคร ลูกค้าไม่ต้องเสีย
เวลารอ ต้องเอาผู้บรหิารมีประสบการณ์สูงของบรษัิทมาท�าหน้าท่ีดูแลบรกิาร
หลังการขาย

 After-sales Service คือ Sales คุณยิง่ท�าดีเท่าไหร ่ลูกค้ายิง่บอกต่อ
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 โลกเปล่ียนแปลงในอัตราเรง่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และทัศนคติท่ีเปล่ียนไปของผู้บรโิภค ท�าให ้
รูปแบบความต้องการในธุรกิจอสังหารมิทรพัย์เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็และมีความหลากหลายมากขึ้น เม่ือเศรษฐกิจไทย
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิง่ข้ึนจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรอีาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากข้ึน
เป็นล�าดับ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์มีความหลากหลายมากขึ้น จึงเป็นความจ�าเป็นท่ีผู้มีประสบการณ์
อสังหารมิทรพัย์ต้องรูทั้นแนวโน้มต่างๆ เหล่าน้ี

 เน้ือหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื่องของการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาใน 
การบรหิารธุรกิจอสังหารมิทรพัยจ์ากนักพัฒนาอสังหารมิทรพัยต้์นแบบ และมีเน้ือหาเสรมิในด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 
เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้าง การระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ ของผู้บริโภคท่ีมีผลกับธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจระดับโลก  
นวตักรรมด้านไอทีท่ีเก่ียวกับงานอสังหารมิทรพัย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวคิดในด้านการสรา้งสรรค์งานออกแบบ
โครงการต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บรโิภคในอนาคต

 หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บรหิารระดับสูงท่ีประสบความส�าเรจ็ตัวจรงิเสียงจรงิในวงการอสังหารมิทรพัย์ 
มาถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ เพื่อใหนั้กพัฒนาอสังหารมิทรพัย์รุน่ใหม่ใช้เป็นแบบอย่างในการเรยีนรูใ้หก้้าวพ้นจากความผิด
พลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�าเรจ็ และ มีโอกาสได้พบนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต้นแบบ ซ่ึงทุกท่านได้มารวมอยู่ในหลักสูตร  
The NEXT Real พรอ้มกันในหลักสูตรเดียว หลักสูตรเน้นเน้ือหาใหผู้้เข้ารว่มอบรมได้ศึกษาแนวโน้มของตลาดและการท�าธุรกิจ
อสังหารมิทรพัย์ และเพิม่เน้ือหาความรูด้้านนวตักรรม เทคโนโลยีการออกแบบและไลฟ์สไตล์ ส�าหรบัน�าไปประยุกต์ใช้จรงิกับ
แผนงานหรอืโครงการของผู้เข้ารว่มอบรม

 พรอ้มเน้ือหาการเรยีนท่ีจะท�าให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ได้แก่ Trick of Trade  เคล็ดลับทางการค้า แนวคิดการบรหิาร  
คอนเซ็ปต์โครงการ Trend Design บ้านและคอนโดมิเนียม รวมถึง Network ของนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ตัวจรงิจาก 
ทัว่ประเทศ

เรยีนรูทั้กษะทางธุรกิจกับตัวจรงิเสียงจรงิแห่งวงการ
อสังหารมิทรพัย์ไทย

ประสบการณ์ตรงจากนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ชัน้แนวหน้าของ
ประเทศ

โอกาสได้เรยีนรูแ้ละพบกับนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต้นแบบ 
ตัวจรงิแห่งวงการ
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กรรมการผู้จัดการ บจ.โฮมบายเออรไ์กด์ 
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รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรญัวงศ์
อธกิารบดี มหาวทิยาลัยชินวตัร

 หลักสูตร The NEXT Real เป็นหน่ึงในงานบรกิารทางวชิาการ
ของมหาวทิยาลัยชินวตัรในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของประเทศท่ีมุ่ง
เน้นการน�าประสบการณ์ ทัง้ท่ีประสบความส�าเรจ็และความล้มเหลว
ของผูป้ระกอบการหลากหลายรุน่มาถ่ายทอดผา่นการเล่าและการแลก
เปล่ียนข้อคิดเหน็ทัง้ระหวา่งวทิยากรและผู้เข้าอบรมและระหวา่งผู้เข้า
อบรมด้วยกันเอง 

 หลักสูตร The NEXT Real ได้ผ่านมาแล้ว 7 รุน่ ซ่ึงเป็นท่ีน่า
ยินดีวา่ผลสัมฤทธิข์องหลักสูตรการประเมินผู้เข้าอบรมได้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมเสรมิเพื่อให ้
ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสท�ากิจกรรมรว่มกันก็ได้รบัความรว่มมือและการ
ตอบรบัท่ีดี

 ส�าหรบั Keyword ของหลักสูตรน้ี 3 ค�าคือ adult  learning, 
Innovation และ connection หลักสูตรเป็นแบบผู้ใหญ่ไม่มีการเชค็
เวลาเรยีนเป็นการเรยีนเพื่อแลกเปล่ียนเสรมิสรา้งประสบการณ์

 7  รุ ่น ท่ีผ่านมามีบุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์จาก 
ทัว่ประเทศหลากหลายช่วงวยั โดยมากกวา่ 50% จะเป็นกลุ่มผู้เรยีน 
ในชว่งอายุ 35-50 ปี และผู้เรยีนท่ีอายุมากท่ีสุดท่ีมาเรยีนคือ 70 ปี จาก
หลากหลายธุรกิจในแวดวงอสังหารมิทรพัย์ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เจ้าของกิจการและผู้บรหิารระดับสูงรวมกวา่ 700 คน เข้ามารว่มเรยีน
กับเรา น่ีคือสิ่งท่ีตอกย�้าว่าความรูแ้ละประสบการณ์คือสิ่งท่ีจ�าเป็น
ส�าหรบัทุกคน ทุกชว่งวยั ทุกอาชพี โดยเฉพาะในยุคท่ีโลกเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเรว็  

 นอกจากน้ียังมีการก�าหนดสัดส่วนคุณสมบัติผู้เรยีนชัดเจน 
แบ่งเป็นนักพัฒนาจัดสรร 60% ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับอสังหาฯ 20%  
ผู้มีท่ีดินต้องการพัฒนา 10% และผู้สนใจทัว่ไป 10% ซ่ึงท�าให้ระบบ
นิเวศในห้องเรยีนมีความหลากหลาย สามารถบูรณาการความรูจ้าก
หลายอาชพีและสรา้งคอนเน็กชัน่ได้จรงิ

 “ก้าวต่อไปของหลักสูตร the NeXt Real  คือการสรา้ง 
ecosystem ธุรกิจอสังหารมิทรพัยแ์ก่ผู้ท่ีเข้าเรยีนในหลักสูตร เพื่อให้
เกิดการแบง่ปันประสบการณ์การท�าธุรกิจอสังหารมิทรพัย ์การท�าธุรกิจ
ระหวา่งกัน และการพบปะสังสรรค์ในเชงิสังคมอยา่งยัง่ยนืสืบต่อไป หลัง
จากด�าเนินการและมีผู้เขา้เรยีนไปแล้ว 6 รุน่ มีนักพฒันาอสังหารมิทรพัย์
ตลอดจนผู้ผลิตและจ�าหน่ายวสัดุก่อสรา้งผู้รบัเหมา วศิวกร สถาปนิก
กวา่ 700 คน ทัง้ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคท่ีรว่มประสบการณ์เดียวกัน
ในการรบัการแบง่ปันจากนักพฒันาอสังหาฯ รุน่ต�านาน รุน่คล่ืนลูกใหม่
และจากมืออาชีพ สถาปนิก ผู้รบัเหมา นักกฎหมาย การเข้ารว่ม
ประสบการณ์เดียวกันของผู้เรยีนในการจัดกิจกรรมสันทนาการของ
กลุ่ม ไปแรลล่ีเรยีนรูเ้มืองเชยีงใหม่ ไปกิจกรรมเขาใหญ ่การแลกเปล่ียน
ดูโครงการ การนัดพบภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม และอีกมากมาย
กลายเป็นความผูกพันจนต้องพูดกันวา่หลักสูตรจบแต่เราไม่ยอมจบ 
เรายงัอยากพบกัน”

 หลักสูตร the NeXt Real จึงต้องตอบสนองพัฒนาเน็ตเวริค์
ใหเ้ป็น ecosystem ธุรกิจอสังหารมิทรพัยรุ์น่ใหม่ท่ียัง่ยนืด้วยการ

 1. จัดท�าแอปพลิเคชนั RealconNext เพื่อเป็นชอ่งทางติดต่อ  
  ส่ือสารของผู้ท่ีผ่านการเรยีน the NeXt Real ทุกกลุ่ม ทุกรุน่  
  ทุกอาชีพ ทุกพ้ืนท่ี เสมือนเป็นบัตรสมาชิกคลับอสังหาฯ  
  the NeXt Real club 

 2. จัดงานประจ�าปีรวมทุกรุน่ มีสัมมนางาน exhibition และ  
  คอนเสิรต์เพื่อสรา้งโอกาสพบปะสังสรรค์และท�าธุรกิจ

 3. จัดโครงการ the NeXt Real Update เพื่อเพิม่เติม
  ประสบการณ์และแนวโน้มใหม่ใหกั้บผู้ท่ีผ่านการเรยีน 
  the NeXt Real ไปแล้ว

  หลักสูตร the NeXt Real ซ่ึงประกอบด้วยการแบ่งปัน   
experience+trend+Network ยังคงปรบัปรุงพัฒนาด้านต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ด้านเน้ือหาและกิจกรรม
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ประสบการณ์ตรงจากนักพฒันาอสังหารมิทรพัย ์
ชัน้แนวหน้าของประเทศ

หลักสูตร The NEXT Real หลักสูตรเดียวท่ีรวบรวมผู้บรหิารระดับสูงท่ีประสบความ
ส�าเรจ็ตัวจรงิเสียงจรงิในวงการอสังหารมิทรพัย ์มาถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ 
เพื่อใหนั้กพัฒนาอสังหารมิทรพัยรุ์น่ใหม่ใชเ้ป็นแบบอยา่งในการเรยีนรู ้ 
ใหก้้าวพ้นจากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�าเรจ็และมีโอกาสได้พบนักพัฒนา
อสังหารมิทรพัยต้์นแบบ หลักสูตรเน้นเน้ือหาใหผู้้เข้ารว่มอบรมได้ศึกษาถึงแนวโน้ม
ของตลาดและการท�าธุรกิจอสังหารมิทรพัย ์และเพิม่เน้ือหาความรูด้้านนวตักรรม 
เทคโนโลย ีการออกแบบและไลฟ์สไตล์ ส�าหรบัน�าไปประยุกต์ใชจ้รงิกับแผนงานหรอื
โครงการของผู้เข้ารว่มอบรม
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รูทั้นแนวโน้มต่างๆ ของโลกและมองเห็นโอกาสใหม่
ด้วยนวตักรรมเทคโนโลยีล่าสุด

เข้าใจการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทั้งในไทยและต่างประเทศ ผสมผสานการเรยีนรูน้วัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ในการออกแบบก่อสรา้งเครือ่งมือ
ระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�า “Experience” ชัน้เลิศ บวก “Trend” ระดับโลก 
สรา้ง “Innovation” ใหม่ให้กับวงการอสังหารมิทรพัย์ เตรยีมพรอ้มส�าหรบัทุกความท้าทายในโลก
ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์แห่งอนาคต
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เครอืข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหารมิทรพัยตั์วจรงิจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ

ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการสรา้ง Real Estate 
Ecosystem ของนักพัฒนาอสังหารมิทรพัยรุ์น่ใหม่ท่ีเข้มแข็ง 
และการเชื่อมต่อกันอยา่งแข็งแกรง่ในกลุ่มนักพัฒนา 
อสังหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เพื่อชว่ยส่งเสรมิ
และต่อยอดความส�าเรจ็ซ่ึงกันและกัน
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นักพัฒนาอสังหารมิทรพัย ์  ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาท่ีดิน, จัดสรรท่ีดิน/
Housing, บ้าน, คอนโดมิเนียม, 
โรงแรม, บ้านพักตากอากาศ, คลัง
สินค้า, ออฟฟิศ/อาคารส�านักงาน,  
ตลาด, นิคมอุตสาหกรรม,  
สวนอุตสาหกรรม, เป็นต้น

ผู้ที่มีที่ดินเปล่าต้องการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจทั่วไป
ท่ีต้องการเข้าสู่ธุรกิจพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์

ผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กีย่วกับ 
อสังหาริมทรัพย์ เช่น วิศวกร , 
สถาปนิก, ตกแต่งภายใน มัณฑนา
กร, Landscape, ผูร้บัเหมา, ผูผ้ลิต
และค้าวสัดุก่อสรา้ง, เฟอรนิ์เจอร,์ 
นายหน้า, เอเยน่ต์, NPA, นักลงทุน, 
สถาบันการเงนิ เป็นต้น

หลักสูตร The NEXT Real เหมาะส�าหรบัผู้ท่ีต้องการความรู  ้ ประสบการณ์ เรยีนรูค้วามส�าเรจ็และความผิดพลาดของ 
นักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์รุน่ก่อน ซ่ึงเป็นองค์ความรูอ้ันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่นหรอืต�าราทัว่ๆ ไป โดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรูกั้บนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งได้ดังน้ี

ได้รบัสิทธใิช้งานแอปพลิเคชัน Real-
ConNext เพื่อเข้าถึงข้อมูลส�าหรบัใช้ 
ติดต่อส่ือสารกับ The NEXT Real  
ทุกรุน่ ทุกพ้ืนท่ี ส่งเสรมิและต่อยอด
ความส�าเรจ็ซ่ึงกันและกันอย่างไม่ 
หยุดยัง้

การเข้ารว่มงาน RealConNext งาน
รวมตัวกันครัง้ใหญ่ของ The NEXT 
Real ทุกรุ ่น ท่ี ประกอบไปด้วยงาน
สัมมนา การออกบูธ Exhibition และ 
Concert  

ได้สิทธิเข้ารว่มโครงการ The NEXT 
Real Update เพือ่เพิม่เติมประสบการณ์
และแนวโน้มใหม่ส�าหรบัศิษย์เก่า The 
NEXT Real 
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“ความพิเศษท่ีแตกต่างจากคอรส์อื่นท่ีผมเคยได้
เรยีนมาคือเรื่องของวิธีการกับวิธีคิด เรื่องวิธีการ
เป็นเรือ่งท่ีพอจะหาเรยีนรูไ้ด้จากหลายๆ ท่ี แต่วธิคิีด
ของคนท่ีประสบความส�าเรจ็หรอืคนท่ีเป็นตัวจรงิ
เสียงจรงิน้ัน บางทีวธิคิีดของท่านเหล่าน้ีมันเป็นสิ่ง
ท่ีมีประโยชน์กับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะท่ีเรา
เป็นผู้น�าองค์กร เพราะมันไม่มีสอน หาฟังกันไม่ได้
งา่ยๆ”

คุณภูมิภัทร
พรหมมา  
ประธานกรรมการ 
บรษัิท เอ พลัส เรยีลเอสเตท จ�ากัด

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวทิยากร แต่มุมมองหลากหลายจากเพื่อนๆ ใน
คลาสเรยีนคือ Network ท่ีแข็งแกรง่ ถ้าคุณอยาก
เป็นคนในวงการอสังหาฯ ตัวจริง! ต้องท่ีน่ีครับ  
The NEXT Real”

คุณวชิยั 
จุฬาโอฬารกุล 
กรรมการบรหิาร 
บรษัิท ชินวะ เรยีลเอสเตท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

“การได้รว่มเป็นส่วนหน่ึงของ The NEXT Real # 1  
ได้ใหป้ระสบการณ์ความรูแ้ละแงคิ่ดมากมายกับผม 
ซ่ึงผมได้มีโอกาสฟังเรื่องราวต่างๆ จากวิทยากร
หลายท่านท่ีเป็น Top Developer CEO ของประเทศ 
ไทยเจ้าต่างๆ แต่ละท่านก็ได้มาแชรป์ระสบการณ์
เรือ่งราวท่ีหาฟังไม่ได้ในโอกาสทัว่ๆ ไปแบบไม่มีกัก๊ 
ช่วยให้ผมได้มุมมอง แงคิ่ด คอนเซ็ปต์ ท่ีจะน�าไป 
ปรบัใช้พัฒนาทั้งในแง่การออกแบบอาคาร อีกทั้ง 
ยังได้เพื่อนๆ ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมาย”

คุณธชั 
พิทักษ์รกัษ์สันติ 
Business Development Director 

Tandem Architects (2001)

“คอร์สน้ีเป็นการเรียนรู้จากแนวคิด  การแชร์
ประสบการณ์จาก Developer รายใหญ่หลายๆ 
รายในวงการซ่ึงจะแตกต่างไปจากหลักสูตรทั่วๆ 
ไป ท่ีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังทฤษฎีเป็นหลัก ใน
เวลาเพียงสั้นๆ เราสามารถเรียนรู้จากแนวคิด 
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีได้มาก ซ่ึงไม่มีหลักสูตร
ไหนท่ีจะเรยีนรูไ้ด้อย่าง The NEXT Real”

“จากท่ีได้เรยีนหลักสูตร The NEXT Real มาได้
ตามท่ีคาดหวงัมากๆ ครบั  ได้ฟังประสบการณ์จาก
ผู้ทรงความรู ้ ได้ฟังประสบการณ์ตรงจาก CEO 
หลายๆ ท่าน ถือว่าเป็นการท่ีได้เปิดมุมมองของ
ตนเองเพิม่มากขึ้นเป็นอย่างมาก”

“ผมรู้สึกดีใจมากๆ ท่ี ไ ด้ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง  
ของหลักสูตร The NEXT Real  รุน่ท่ี 7 ท่ีเลือก 
เรียนหลักสูตรน้ีเพราะว่าอยู่ กับสายงานด้าน
อสังหารมิทรพัย์โดยตรง จึงท�าให้มีความสนใจเพ่ือ
น�าไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต”

คุณชนินทร ์
วานิชวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บรษัิท ฮาบิแทท กรุป๊ จ�ากัด

คุณต่อศักดิ ์
เลิศศรสีกุลรตัน์
กรรมการผู้จัดการ 
บรษัิท อีสเทอรน์ สตาร ์
เรยีล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

คุณปณัฐ 
สุมาลยโ์รจน์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บรษัิท เพอโกล่าร ์จ�ากัด

“The NEXT Real เป็นหลักสูตรท่ีประทับใจมาก มี
ผู้ใหญ่ในวงการอสังหารมิทรพัย์มาแชรค์วามรู ้ วธิี
คิด และประสบการณ์ใหกั้บพวกเราอย่างหาท่ีอื่นไม่
ได้ ฉะน้ันทุกคนไม่ควรพลาดหลักสูตรดีๆ แบบน้ี” 

“จากรุน่ก่อนๆ ท่ีผมได้ศึกษาวิทยากรของ The 
NEXT Real ถือได้วา่เป็นตัวท็อปของกูรูทางด้าน
อสังหารมิทรพัย์เลยก็วา่ได้ และผมคาดหวงัวา่ใน
รุ่น น้ีจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้  
Connection  ดีๆ เพิม่เติมในทางธุรกิจต่อไป” 

คุณประสิทธิ ์   
นพรตัน์นภาลัย 
กรรมการผู้จัดการ 
บรษัิท ดี.พี.เซรามิคส์ จ�ากัด

คุณบดินทรธ์ร 
จึงรุง่เรอืงกิจ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บรษัิท เรยีลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

“ค�าว่า The Next Real ไม่ได้หมายถึงอสังหาฯ  
รุน่ต่อไปเท่าน้ัน แต่ท่ีน่ียังสอนให้คุณเป็น "ตัวจรงิ 
ในวงการ" คนต่อไปด้วย คุณอาจจะเรยีนคลาส 
อสังหาฯ ท่ีไหนก็ได้ในประเทศน้ี แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรียนท่ีน่ีถือว่าคุณยังไม่ใช่ "ตัวจริง" ท่ีน่ีคุณ 
จะได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์จาก "ตัวจรงิ"  
ในวงการทั้งหมด  ประสบการณ์ท่ีเขาสั่งสมมา 
เป็นสิบๆ ปี แต่คุณจะได้เรยีนรูใ้นเวลาแค่ไม่ก่ีวนั”

คุณธนากร   
ธนวรทิธิ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บรษัิท ออลล์ อินสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)



เรยีนทุกวันศุกร ์รวม 16 ครั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร
วนัท่ี 16 สิงหาคม-29 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
216,000 บาท
พรอ้มดูงานอสังหารมิทรพัย์ชั้นนำาของประเทศไทย

พรอ้มเข้ารว่มกิจกรรมการสรา้ง Network ใน Real Estate 
Ecosystem เครอืข่ายนักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์  
The NEXT Real จากทั่วประเทศ 
 
รบัสมัครวันน้ีถึง
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 8
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562

*ตารางเรยีนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 095 691 5422 
 095 175 2818
 02 650 6018
      info@thenextreal.com
      NextrealTH
      @thenextreal
      thenextreal
      thenextreal  

The NEXT Real Team
      คุณพัชรพ์ิชา (ก้อย) 095  691 5422 
      คุณวรรณศิร ิ (กิ๊บ) 095 175 2818  
      คุณอัจฉราวรรณ (กุ้ง) 096 514 6246

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอสังหารมิทรพัย์

20% 

ผู้ท่ีมีท่ีดินต้องการพัฒนา

10% 

ลงทะเบียนรว่มหลักสูตร  
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั่วไป

10% 

60% 
นักพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ 

หมายเหตุ : 
กรณีท่ีมีคุณสมบัติเท่ากัน  
จะพิจารณาจากล�าดับ 
การสมัครประกอบ

Week Date Activity

1 Fri. 16 August           2019 Orientation Day

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

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. 27 September   2019 The NEXT Real Class

8 Fri. 4 October   2019 The NEXT Real Class

9 Fri. 11 October   2019 The NEXT Real Class

10 Fri. 18 October   2019 The NEXT Real Class

11
Sun. 27 October  2019
Mon. 28 October  2019

The NEXT Real Trip 
# 2

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


