
- 1 -

ผู้นำ�หลักสูตรสำ�หรับนักพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ตัวจริง

ปิดรับสมัครรุ่น 12 วันที่ 24 มีน�คม 2566       ปิดรับสมัครรุ่น 13 วันที่ 8 กันย�ยน 2566
ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร www.thenextreal.com

เปิดรับสมัคร รุ่น 12 และ รุ่น 13
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      ต้องยอมรับว่าช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีต้องยอมรับว่าช่วงน้ีเป็นช่วงท่ี
เศรษฐกเศรษฐกิิจขาลง แต่มันจะทำาให้เราจขาลง แต่มันจะทำาให้เรา
ได้เรียนรู้จริง ๆได้เรียนรู้จริง ๆ

   ในธุรก   ในธุรกิิจอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่เคยจอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่เคย
ได้ความรู้เพ่ิมเลยตอนท่ีเศรษฐกได้ความรู้เพ่ิมเลยตอนท่ีเศรษฐกิิจราบร่ืนจราบร่ืน
แต่ตอนที่เศรษฐกแต่ตอนที่เศรษฐกิิจไม่ดีเราจะเริ่มกลับจไม่ดีเราจะเริ่มกลับ
มามองตัวเองแล้วว่า เรามีข้อผิดพลาดมามองตัวเองแล้วว่า เรามีข้อผิดพลาด
ตรงไหน และจะต้องแก้ไขอะไรบ้างตรงไหน และจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง

   ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ ต้องไม่หยุดเรียนรู้   ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ ต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะย่ิงธุรกเพราะย่ิงธุรกิิจมีปัญหา ย่ิงต้องหาจมีปัญหา ย่ิงต้องหา
ความรู้ความรู้
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คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT RealFounder หลักสูตร The NEXT Real

“แบ่งปันประสบการณ์”
    แก่นของหลักสูตร The NEXT Real คืือการนำเอาประสบการณ์์การทำงานแก่นของหลักสูตร The NEXT Real คืือการนำเอาประสบการณ์์การทำงาน
ของคืนท่�ทำงานอยูู่่แลว้มาแลกเปล่�ยู่นกัน เร่ยู่กว่า Experience Sharing เป็นการนำของคืนท่�ทำงานอยูู่่แลว้มาแลกเปล่�ยู่นกัน เร่ยู่กว่า Experience Sharing เป็นการนำ
เอาประสบการณ์์หลายู่ ๆ คืน ทั�งสำเร็จและล้มเหลวมารวมกัน จนกลายู่เป็นเอาประสบการณ์์หลายู่ ๆ คืน ทั�งสำเร็จและล้มเหลวมารวมกัน จนกลายู่เป็น
ประสบการณ์์จำนวนมากท่�นำไปประยูุ่กต์ใช้้ได้้เลยู่ประสบการณ์์จำนวนมากท่�นำไปประยูุ่กต์ใช้้ได้้เลยู่

 เช้่น ผมม่ประสบการณ์์ว่า ในการประชุ้มถ้้าเราให้ผู้รับผิด้ช้อบงานแต่ละส่วน เช้่น ผมม่ประสบการณ์์ว่า ในการประชุ้มถ้้าเราให้ผู้รับผิด้ช้อบงานแต่ละส่วน
เล่าเรื�องท่�ทำผิด้ในงานว่าเกิด้จากอะไร  จะแก้ไขได้้ยู่ังไง คืนอื�น ๆ ในท่�ประชุ้มก็ได้้เล่าเรื�องท่�ทำผิด้ในงานว่าเกิด้จากอะไร  จะแก้ไขได้้ยู่ังไง คืนอื�น ๆ ในท่�ประชุ้มก็ได้้
เร่ยู่นรู้ไปด้้วยู่และไม่ทำผิด้ในเรื�องเด้่ยู่วกันอ่ก เพราะทุกคืนก็เคืยู่ทำงานผิด้พลาด้มาเร่ยู่นรู้ไปด้้วยู่และไม่ทำผิด้ในเรื�องเด้่ยู่วกันอ่ก เพราะทุกคืนก็เคืยู่ทำงานผิด้พลาด้มา
น้อยู่บ้าง มากบ้าง เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังก็จะทำให้คืนอื�น ๆ ได้้เร่ยู่นรู้ ป้องกันข้อผิด้น้อยู่บ้าง มากบ้าง เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังก็จะทำให้คืนอื�น ๆ ได้้เร่ยู่นรู้ ป้องกันข้อผิด้
พลาด้ ทำให้ได้้วิธี่ทำงานท่�ด้่ข้�นพลาด้ ทำให้ได้้วิธี่ทำงานท่�ด้่ข้�น

       แต่การจะให้ทุกคืนเล่าข้อผิด้พลาด้ได้้ เราต้องสร้างทัศนคืติว่าการทำงานผิด้       แต่การจะให้ทุกคืนเล่าข้อผิด้พลาด้ได้้ เราต้องสร้างทัศนคืติว่าการทำงานผิด้
ไม่ใช้่เรื�องน่าละอายู่ แต่เป็นเรื�องปกติ ผู้บริหารระด้ับสูงต้องทำเป็นตัวอยู่่าง โด้ยู่เล่าไม่ใช้่เรื�องน่าละอายู่ แต่เป็นเรื�องปกติ ผู้บริหารระด้ับสูงต้องทำเป็นตัวอยู่่าง โด้ยู่เล่า
ข้อผิด้พลาด้และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคืนรับทราบด้้วยู่ข้อผิด้พลาด้และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคืนรับทราบด้้วยู่

        ผมเคืยู่พานักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ไปเยู่่�ยู่มช้มออฟัฟัิศผมเพื�อดู้งาน แลก        ผมเคืยู่พานักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ไปเยู่่�ยู่มช้มออฟัฟัิศผมเพื�อดู้งาน แลก
เปล่�ยู่นประสบการณ์์ด้้านต่าง ๆ พบว่า บางเรื�องเราม่ประสบการณ์์มาก่อน ขณ์ะท่�เปล่�ยู่นประสบการณ์์ด้้านต่าง ๆ พบว่า บางเรื�องเราม่ประสบการณ์์มาก่อน ขณ์ะท่�
บางเรื�องม่คืนอื�นเคืยู่ทำมาก่อน เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังทำให้ทุกคืนได้้เร่ยู่นรู้มากข้�นบางเรื�องม่คืนอื�นเคืยู่ทำมาก่อน เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังทำให้ทุกคืนได้้เร่ยู่นรู้มากข้�น
กว่าเด้ิมเยู่อะกว่าเด้ิมเยู่อะ

       คืวามเชื้�อเด้มิ ๆ  เรื�องเคืลด็้ลบัทางการค้ืาของตระกลูต้องเกบ็เป็นคืวามลบัใช้้ไม่       คืวามเชื้�อเด้มิ ๆ  เรื�องเคืลด็้ลบัทางการค้ืาของตระกลูต้องเกบ็เป็นคืวามลบัใช้้ไม่
ได้้แล้วในโลกท่�เปล่�ยู่นแปลงเร็วมาก สู้เอาคืวามรู้และประสบการณ์์ของแต่ละคืนมาได้้แล้วในโลกท่�เปล่�ยู่นแปลงเร็วมาก สู้เอาคืวามรู้และประสบการณ์์ของแต่ละคืนมา
แนะนำกนัจะได้้ประโยู่ช้น์มากกว่า และทำให้แต่ละคืนทำงานของตัวเองได้้ถ้กูต้องเรว็แนะนำกนัจะได้้ประโยู่ช้น์มากกว่า และทำให้แต่ละคืนทำงานของตัวเองได้้ถ้กูต้องเรว็
ข้�น ทำผิด้พลาด้น้อยู่ลง เพราะได้้เร่ยู่นรู้จากคืนอื�นมาแล้วข้�น ทำผิด้พลาด้น้อยู่ลง เพราะได้้เร่ยู่นรู้จากคืนอื�นมาแล้ว

         ผมจง้นำหลักการน่�มาทำเป็นหลักสตูร The NEXT Real  โด้ยู่เช้ญิวทิยู่ากรท่�เป็น         ผมจง้นำหลักการน่�มาทำเป็นหลักสตูร The NEXT Real  โด้ยู่เช้ญิวทิยู่ากรท่�เป็น
นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยู่แ์ละงานท่�เก่�ยู่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยู่ ์มาเลา่ประสบการณ์์นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยู่แ์ละงานท่�เก่�ยู่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยู่ ์มาเลา่ประสบการณ์์
ท่�ทำมาใหผู้ฟ้ังันำไปคืดิ้ตอ่ ซึ่้�งจะเหน็ด้้วยู่หรอืไมเ่หน็ด้้วยู่กไ็ด้้ แลว้นำสิ�งท่�คืดิ้วา่ใช้ ่คืดิ้ท่�ทำมาใหผู้ฟ้ังันำไปคืดิ้ตอ่ ซึ่้�งจะเหน็ด้้วยู่หรอืไมเ่หน็ด้้วยู่กไ็ด้้ แลว้นำสิ�งท่�คืดิ้วา่ใช้ ่คืดิ้
ว่าเหมาะไปประยูุ่กต์ใช้้ว่าเหมาะไปประยูุ่กต์ใช้้

        ผมเช้ื�อว่า การนำประสบการณ์์มาแลกเปล่�ยู่นแบ่งปันกนัในหลกัสตูร The NEXT         ผมเช้ื�อว่า การนำประสบการณ์์มาแลกเปล่�ยู่นแบ่งปันกนัในหลกัสตูร The NEXT 
Real น่�จะเป็นประโยู่ช้น์กับทุกคืนในวงการธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์  และม่การแลกReal น่�จะเป็นประโยู่ช้น์กับทุกคืนในวงการธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์  และม่การแลก
เปล่�ยู่นแบ่งปันกันต่อไปเรื�อยู่ ๆ หลังจากจบคือร์สไปแล้ว...เปล่�ยู่นแบ่งปันกันต่อไปเรื�อยู่ ๆ หลังจากจบคือร์สไปแล้ว...

FOUNDER
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คุณเศรษฐา ทวีสิน
กรรมการผู้จัด้การใหญ่ บมจ.แสนสิริกรรมการผู้จัด้การใหญ่ บมจ.แสนสิริ

Co–Founder หลักสูตร The NEXT Co–Founder หลักสูตร The NEXT RealReal

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
Co–Founder หลักสูตร The NEXT Co–Founder หลักสูตร The NEXT RealReal

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
ประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร โฮมบายู่เออร์กรุ๊ปประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร โฮมบายู่เออร์กรุ๊ป

Co-Founder & Director Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Realหลักสูตร The NEXT Real

FOUNDER & C0-FOUNDERS

คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT RealFounder หลักสูตร The NEXT Real



- 5 -

 โลกเปล่�ยู่นแปลงในอัตราเร่งท่�ไม่เคืยู่ปรากฏมาก่อน ไลฟั์สไตล์ เทคืโนโลยู่่ และทัศนคืติท่�เปล่�ยู่นไปของผู้โลกเปล่�ยู่นแปลงในอัตราเร่งท่�ไม่เคืยู่ปรากฏมาก่อน ไลฟั์สไตล์ เทคืโนโลยู่่ และทัศนคืติท่�เปล่�ยู่นไปของผู้
บริโภคืทำให้รูปแบบคืวามต้องการในธุีรกิจอสังหาริมทรัพย์ู่เปล่�ยู่นแปลงไปอยู่่างรวด้เร็ว และม่คืวามหลากหลายู่บริโภคืทำให้รูปแบบคืวามต้องการในธุีรกิจอสังหาริมทรัพย์ู่เปล่�ยู่นแปลงไปอยู่่างรวด้เร็ว และม่คืวามหลากหลายู่
มากข้�น เมื�อเศรษฐกจิไทยู่เช้ื�อมโยู่งกบัเศรษฐกจิประเทศเพื�อนบา้นมากยู่ิ�งข้�นจากการเปดิ้เขตเศรษฐกจิเสรอ่าเซึ่ยู่่น มากข้�น เมื�อเศรษฐกจิไทยู่เช้ื�อมโยู่งกบัเศรษฐกจิประเทศเพื�อนบา้นมากยู่ิ�งข้�นจากการเปดิ้เขตเศรษฐกจิเสรอ่าเซึ่ยู่่น 
และเชื้�อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากข้�นเป็นลำดั้บ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ู่ม่คืวามหลากหลายู่และเชื้�อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากข้�นเป็นลำดั้บ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ู่ม่คืวามหลากหลายู่
มากข้�น จ้งเป็นคืวามจำเป็นท่�ผู ้ประกอบการอสังหาริมทรัพยู่์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ เหล่าน่�มากข้�น จ้งเป็นคืวามจำเป็นท่�ผู ้ประกอบการอสังหาริมทรัพยู่์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ เหล่าน่�

 ผสมผสานการเร่ยู่นรู้นวัตกรรมทางธีุรกิจใหม่ ๆ การใช้้เทคืโนโลยู่่และเคืรื�องมือทางธีุรกิจล่าสุด้ อาทิ  ผสมผสานการเร่ยู่นรู้นวัตกรรมทางธีุรกิจใหม่ ๆ การใช้้เทคืโนโลยู่่และเคืรื�องมือทางธีุรกิจล่าสุด้ อาทิ 
เทคืโนโลยู่่ใหม่ในการออกแบบก่อสร้าง เคืรื�องมือระด้มทุนในรูปแบบใหม่ ด้้วยู่การนำ ‘Experience’ ช้ั�นเลิศบวก เทคืโนโลยู่่ใหม่ในการออกแบบก่อสร้าง เคืรื�องมือระด้มทุนในรูปแบบใหม่ ด้้วยู่การนำ ‘Experience’ ช้ั�นเลิศบวก 
‘Trend’ ระดั้บโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ใหก้บัวงการอสังหาริมทรัพยู่ ์เพื�อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมในฐานะนักพฒันา‘Trend’ ระดั้บโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ใหก้บัวงการอสังหาริมทรัพยู่ ์เพื�อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมในฐานะนักพฒันา
อสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่พร้อมสำหรับทุกคืวามท้าทายู่ในโลกธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แห่งอนาคืตอสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่พร้อมสำหรับทุกคืวามท้าทายู่ในโลกธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แห่งอนาคืต

เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

รู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

โอกาสได้เรียนรู้และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ 
ตัวจริงแห่งวงการ

  เนื�อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื�องของการแลกเปล่�ยู่นคืวามรู้  ประสบการณ์์ และกรณ์่ศ้กษาเนื�อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื�องของการแลกเปล่�ยู่นคืวามรู้  ประสบการณ์์ และกรณ์่ศ้กษา
ในการบริหารธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบ และม่เนื�อหาเสริมในด้้านเทคืโนโลยู่่ในการบริหารธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบ และม่เนื�อหาเสริมในด้้านเทคืโนโลยู่่
และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช้่น เทคืโนโลยู่่การก่อสร้าง การระด้มทุนรูปแบบใหม่ ๆ ไลฟั์สไตล์ของผู้บริโภคืท่�ม่ผลกับและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช้่น เทคืโนโลยู่่การก่อสร้าง การระด้มทุนรูปแบบใหม่ ๆ ไลฟั์สไตล์ของผู้บริโภคืท่�ม่ผลกับ
ธีุรกิจ แนวโน้มธีุรกิจระด้ับโลก นวัตกรรมด้้านไอท่ท่�เก่�ยู่วกับงานอสังหาริมทรัพยู่์ และกฎหมายู่ท่�เก่�ยู่วข้อง ตลอด้ธีุรกิจ แนวโน้มธีุรกิจระด้ับโลก นวัตกรรมด้้านไอท่ท่�เก่�ยู่วกับงานอสังหาริมทรัพยู่์ และกฎหมายู่ท่�เก่�ยู่วข้อง ตลอด้
จนแนวคิืด้ในด้้านการสร้างสรรคื์งานออกแบบโคืรงการต่าง ๆ  ให้ตอบโจทยู่์คืวามต้องการของผูบ้รโิภคืในอนาคืตจนแนวคิืด้ในด้้านการสร้างสรรคื์งานออกแบบโคืรงการต่าง ๆ  ให้ตอบโจทยู่์คืวามต้องการของผูบ้รโิภคืในอนาคืต

NEXT REAL CONCEPT
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คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT RealCo-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ปประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป
Founder HOME dot TECHFounder HOME dot TECH

คุณทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญา
Director หลักสูตร The NEXT RealDirector หลักสูตร The NEXT Real

 “กา้วตอ่ไปของหลกัสตูร The NEXT Real คือืการสรา้ง Ecosystem ธีรุกจิอสงัหารมิทรพัยู่แ์กผู่ท่้�เขา้เรยู่่น“กา้วตอ่ไปของหลกัสตูร The NEXT Real คือืการสรา้ง Ecosystem ธีรุกจิอสงัหารมิทรพัยู่แ์กผู่ท่้�เขา้เรยู่่น
ในหลักสูตร เพื�อให้เกิด้การแบ่งปันประสบการณ์์การทำธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์ การทำธีุรกิจระหว่างกัน และการในหลักสูตร เพื�อให้เกิด้การแบ่งปันประสบการณ์์การทำธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์ การทำธีุรกิจระหว่างกัน และการ
พบปะสังสรรค์ืในเช้ิงสังคืมอยู่่างยู่ั�งยืู่นสืบต่อไป หลังจากด้ำเนินการและม่ผู้เข้าเร่ยู่นไปแล้ว 11 รุ่น ม่นักพัฒนาพบปะสังสรรค์ืในเช้ิงสังคืมอยู่่างยู่ั�งยืู่นสืบต่อไป หลังจากด้ำเนินการและม่ผู้เข้าเร่ยู่นไปแล้ว 11 รุ่น ม่นักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยู่์ตลอด้จนผู้ผลิตและจำหน่ายู่วัสดุ้ก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร สถ้าปนิก กว่า 1,000 คืน ทั�งในอสังหาริมทรัพยู่์ตลอด้จนผู้ผลิตและจำหน่ายู่วัสดุ้ก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร สถ้าปนิก กว่า 1,000 คืน ทั�งใน
กรุงเทพฯ และภูมภิาคืท่�ร่วมประสบการณ์์เด้ยู่่วกัน ในการรับการแบ่งปันจากนกัพฒันาอสงัหาฯ รุน่ตำนาน รุน่คืลื�นกรุงเทพฯ และภูมภิาคืท่�ร่วมประสบการณ์์เด้ยู่่วกัน ในการรับการแบ่งปันจากนกัพฒันาอสงัหาฯ รุน่ตำนาน รุน่คืลื�น
ลูกใหม่และจากมืออาช้่พ สถ้าปนิก  ผู้รับเหมา นักกฎหมายู่ การเข้าร่วมประสบการณ์์เด้่ยู่วกันของผู้เร่ยู่นในการลูกใหม่และจากมืออาช้่พ สถ้าปนิก  ผู้รับเหมา นักกฎหมายู่ การเข้าร่วมประสบการณ์์เด้่ยู่วกันของผู้เร่ยู่นในการ
จัด้กิจกรรม การแลกเปล่�ยู่นดู้โคืรงการ การนัด้พบภายู่ในกลุ่ม ภายู่ในรุ่น และระหว่างรุ่น และอ่กมากมายู่กลายู่จัด้กิจกรรม การแลกเปล่�ยู่นดู้โคืรงการ การนัด้พบภายู่ในกลุ่ม ภายู่ในรุ่น และระหว่างรุ่น และอ่กมากมายู่กลายู่
เป็นคืวามผูกพัน จนต้องพูด้กันว่าหลักสูตรจบแต่เราไม่ยู่อมจบ เรายู่ังอยู่ากพบกัน”เป็นคืวามผูกพัน จนต้องพูด้กันว่าหลักสูตรจบแต่เราไม่ยู่อมจบ เรายู่ังอยู่ากพบกัน”
  หลกัสตูร The NEXT Real จง้มก่ารวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คืให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจหลกัสตูร The NEXT Real จง้มก่ารวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คืให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจ
อสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืน ซึ่้�งประกอบด้้วยู่การแบ่งปัน Experience+Trend+Network อยู่่างเข้มแข็ง และอสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืน ซึ่้�งประกอบด้้วยู่การแบ่งปัน Experience+Trend+Network อยู่่างเข้มแข็ง และ
ยู่ังคืงเพิ�มเติมทั�งด้้านเนื�อหาและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่่างต่อเนื�องยู่ังคืงเพิ�มเติมทั�งด้้านเนื�อหาและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่่างต่อเนื�อง

DIRECTORS

คุณพัชร์พิชา  สุวิทยะรัตน์คุณทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญาคุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา

กรรมการหลักสูตร The NEXT Real
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โอกาสได้เรียนรู ้ และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นแบบตัวจริงแห่งวงการ

  หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระด้ับสูงท่�ประสบคืวามหลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระด้ับสูงท่�ประสบคืวาม
สำเร็จตัวจริงเส่ยู่งจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ู่ มาถ่้ายู่ทอด้คืวามรู ้สำเร็จตัวจริงเส่ยู่งจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ู่ มาถ่้ายู่ทอด้คืวามรู ้
ประสบการณ์ ์เพื�อใหน้กัพฒันาอสังหารมิทรัพย์ู่รุน่ใหมใ่ช้้เปน็แบบอยู่า่งในการประสบการณ์ ์เพื�อใหน้กัพฒันาอสังหารมิทรัพย์ู่รุน่ใหมใ่ช้้เปน็แบบอยู่า่งในการ
เร่ยู่นรู้ให้ก้าวพ้นจากคืวามผิด้พลาด้และมุ่งหน้าสู่คืวามสำเร็จ เร่ยู่นรู้ให้ก้าวพ้นจากคืวามผิด้พลาด้และมุ่งหน้าสู่คืวามสำเร็จ 

 และม่โอกาสได้้พบนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบ ซึ่้�งทุกท่านได้้มา และม่โอกาสได้้พบนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบ ซึ่้�งทุกท่านได้้มา
รวมอยูู่ใ่นหลกัสตูร The NEXT Real พรอ้มกนัในหลกัสตูรเด้ยู่่ว หลกัสตูรเนน้รวมอยูู่ใ่นหลกัสตูร The NEXT Real พรอ้มกนัในหลกัสตูรเด้ยู่่ว หลกัสตูรเนน้
เนื�อหาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้้ศ้กษาถ้้งแนวโน้มของตลาด้และการทำธีุรกิจเนื�อหาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้้ศ้กษาถ้้งแนวโน้มของตลาด้และการทำธีุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ู่ และเพิ�มเนื�อหาคืวามรู้ด้้านนวัตกรรม เทคืโนโลยู่่ การอสังหาริมทรัพย์ู่ และเพิ�มเนื�อหาคืวามรู้ด้้านนวัตกรรม เทคืโนโลยู่่ การ
ออกแบบและไลฟ์ัสไตล์ สำหรับนำไปประยุู่กต์ใช้จ้ริงกบัแผนงานหรือโคืรงการออกแบบและไลฟ์ัสไตล์ สำหรับนำไปประยุู่กต์ใช้จ้ริงกบัแผนงานหรือโคืรงการ
ของผู้เข้าร่วมอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม

EXPERIENCE
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  เขา้ใจการเปล่�ยู่นแปลงทางเทคืโนโลยู่แ่ละนวัตกรรมใหม่ ๆ  ของธุีรกจิเขา้ใจการเปล่�ยู่นแปลงทางเทคืโนโลยู่แ่ละนวัตกรรมใหม่ ๆ  ของธุีรกจิ
อสังหาริมทรัพยู่์ทั�งในไทยู่และต่างประเทศ ผสมผสานการเร่ยู่นรู้อสังหาริมทรัพยู่์ทั�งในไทยู่และต่างประเทศ ผสมผสานการเร่ยู่นรู้
นวัตกรรมทางธีุรกิจใหม่ ๆ  การใช้้เทคืโนโลยู่่และเคืรื�องมือทางธีุรกิจล่าสุด้ นวัตกรรมทางธีุรกิจใหม่ ๆ  การใช้้เทคืโนโลยู่่และเคืรื�องมือทางธีุรกิจล่าสุด้ 
อาทิ เทคืโนโลยู่่ใหม่ ในการออกแบบก่อสร้าง เคืรื�องมอืระด้มทนุในรปูแบบอาทิ เทคืโนโลยู่่ใหม่ ในการออกแบบก่อสร้าง เคืรื�องมอืระด้มทนุในรปูแบบ
ใหม่ ด้้วยู่การนำ ‘Experience’ ช้ั�นเลิศบวก ‘Trend’ ระดั้บโลก สร้าง ใหม่ ด้้วยู่การนำ ‘Experience’ ช้ั�นเลิศบวก ‘Trend’ ระดั้บโลก สร้าง 
‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ู่ เตร่ยู่มพร้อมสำหรับทุก‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ู่ เตร่ยู่มพร้อมสำหรับทุก
คืวามท้าทายู่ในโลกธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แห่งอนาคืตคืวามท้าทายู่ในโลกธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แห่งอนาคืต

รู ้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

TREND
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เครือข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คืือการก้าวต่อไปของ The NEXT Real คืือการ
สร้าง Real Estate Ecosystem ของนักสร ้าง Real Estate Ecosystem ของนัก
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ู่รุ่นใหม่ท่�เข้มแข็ง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ู่รุ่นใหม่ท่�เข้มแข็ง และ
การเช้ื�อมต่อกันอยู่่างแข็งแกร่งในกลุ่มนักการเช้ื�อมต่อกันอยู่่างแข็งแกร่งในกลุ่มนัก
พฒันาอสังหารมิทรพัย์ู่และธีรุกิจท่�เก่�ยู่วข้อง เพื�อพฒันาอสังหารมิทรพัย์ู่และธีรุกิจท่�เก่�ยู่วข้อง เพื�อ
ช่้วยู่ส่งเสริมและต่อยู่อด้คืวามสำเร็จซึ่้�งกันและช่้วยู่ส่งเสริมและต่อยู่อด้คืวามสำเร็จซึ่้�งกันและ
กันกัน

NETWORKING
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นักพััฒนาอสังหาริมทรัพัย์ ไม่ว่าไม่ว่า
จะเป็น พัฒนาท่�ด้ิน,จัด้สรรท่�ด้ิน/จะเป็น พัฒนาท่�ด้ิน,จัด้สรรท่�ด้ิน/
Housing, บ้าน, คือนโด้มิเน่ยู่ม, ทาวHousing, บ้าน, คือนโด้มิเน่ยู่ม, ทาว
เฮ้าส์/ท่�อยูู่อ่าศัยู่ให้เช่้า, โรงแรม, รส่อร์ท, เฮ้าส์/ท่�อยูู่อ่าศัยู่ให้เช่้า, โรงแรม, รส่อร์ท, 
บ้านพกัตากอากาศ, อพาร์ตเมนต์, คืลังบ้านพกัตากอากาศ, อพาร์ตเมนต์, คืลัง
สนิค้ืา, ออฟัฟิัศ/อาคืารสำนกังาน, นคิืมสนิค้ืา, ออฟัฟิัศ/อาคืารสำนกังาน, นคิืม
อุตสาหกรรม, สวนอตุสาหกรรม, ตลาด้, อุตสาหกรรม, สวนอตุสาหกรรม, ตลาด้, 
คื้าปล่ก, ห้างสรรพสินคื้า, Communty คื้าปล่ก, ห้างสรรพสินคื้า, Communty 
Mall,  Coworking Space เป็นต้นMall,  Coworking Space เป็นต้น

ผูู้้ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้้องกับ
อสังหาริมทรัพัย ์      เช้่น    วิศวกร, เช้่น    วิศวกร, 
สถ้าปนิก, ตกแต่งภายู่ใน, มัณ์ฑนาสถ้าปนิก, ตกแต่งภายู่ใน, มัณ์ฑนา
กร, Landscape, ผู้รับเหมา, ผู้ผลิตกร, Landscape, ผู้รับเหมา, ผู้ผลิต
และค้ืาวัสดุ้ก่อสร้าง, เฟัอร์นิเจอร์, และค้ืาวัสดุ้ก่อสร้าง, เฟัอร์นิเจอร์, 
นายู่หน้า, เอเยู่่นต์, NPA, นักลงทุน, นายู่หน้า, เอเยู่่นต์, NPA, นักลงทุน, 
สถ้าบันการเงิน เป็นต้นสถ้าบันการเงิน เป็นต้น

ผูู้้ที่มีที่ดิินเปล่าต้องการพััฒนา
ให้เกิดิประโยชน์  ผู้สนใจท่�ต้องการผู้สนใจท่�ต้องการ
เข้าสู่ธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์เข้าสู่ธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์

 หลกัสูตร The NEXT Real เหมาะสำหรบัผูท่้�ต้องการคืวามรู ้ประสบการณ์์ เรยู่่นรูค้ืวามสำเรจ็ และคืวามผดิ้พลาด้ ของ หลกัสูตร The NEXT Real เหมาะสำหรบัผูท่้�ต้องการคืวามรู ้ประสบการณ์์ เรยู่่นรูค้ืวามสำเรจ็ และคืวามผดิ้พลาด้ ของ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์รุ ่นก่อน ซ้ึ่�งเป็นองคื์คืวามรู้อันทรงคืุณ์คื่าหาไม่ได้้จากสถ้าบันอื�นหรือตำราทั�ว ๆ ไปโด้ยู่ม่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์รุ ่นก่อน ซ้ึ่�งเป็นองคื์คืวามรู้อันทรงคืุณ์คื่าหาไม่ได้้จากสถ้าบันอื�นหรือตำราทั�ว ๆ ไปโด้ยู่ม่
การแลกเปล่�ยู่นประสบการณ์์คืวามรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบอยู่่างใกล้ช้ิด้ โด้ยู่แบ่งได้้ด้ังน่�การแลกเปล่�ยู่นประสบการณ์์คืวามรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบอยู่่างใกล้ช้ิด้ โด้ยู่แบ่งได้้ด้ังน่�

มก่ารจดั้กจิกรรมมก่ารจดั้กจิกรรม RealConNext 

เยู่่�ยู่มช้มโคืรงการดู้งานและพบปะ เยู่่�ยู่มช้มโคืรงการดู้งานและพบปะ 

The NEXT Real Family ตามThe NEXT Real Family ตาม

สถ้านการณ์์สถ้านการณ์์

ม่การจัด้กิจกรรม The NEXT  Real ม่การจัด้กิจกรรม The NEXT  Real 

Update เพื�อเพิ�มเติมประสบการณ์์ Update เพื�อเพิ�มเติมประสบการณ์์ 

และคืวามรู้ต่าง ๆ และหลักสูตรและคืวามรู้ต่าง ๆ และหลักสูตร

พิเศษสำหรับศิษยู่์เก่า The NEXT พิเศษสำหรับศิษยู่์เก่า The NEXT 

Real ในอนาคืตReal ในอนาคืต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

ม่การจัด้ทำ Website “Real 

ConNext” เพื�อเข้าถ้้งข้อมูลเพื�อเข้าถ้้งข้อมูล

สำหรับใช้้ติด้ต่อสื�อสารกับ The สำหรับใช้้ติด้ต่อสื�อสารกับ The 

NEXT Real ทุกรุ่น ทุกพื�นท่� ส่งNEXT Real ทุกรุ่น ทุกพื�นท่� ส่ง

เสริมและต่อยู่อด้คืวามสำเร็จเสริมและต่อยู่อด้คืวามสำเร็จ

ซึ่้�งกันและกัน ซึ่้�งกันและกัน 

SUITABLE FOR

WHY THE NEXT REAL?
 หลักสูตร The NEXT Real ม่การวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คืให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจ หลักสูตร The NEXT Real ม่การวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คืให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจ

อสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืนด้้วยู่การจัด้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช้่นอสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืนด้้วยู่การจัด้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช้่น
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คุณภูมิภัทร
พรหมมา  
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ พัลัส เรียลเอสเตท จำากัดิ

“ผู้มประหลาดิใจมาก เพัราะไม่ใช่แค่่ประสบการณ์์
จากวิทยากร แต่มุมมองหลากหลายจากเพ่่ัอน ๆ ใน
ค่ลาสเรียนค่่อ Network ที่แข้็งแกร่ง ถ้้าคุ่ณ์อยาก
เป็นค่นในวงการอสังหาฯ ตัวจริง! ต้องที่นี่ค่รับ  
The NEXT Real”

คุณวิชัย 
จุฬาโอฬารกุล 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนดิ์) จำากัดิ

“การได้ิร่วมเป็นส่วนหน่่งข้อง The NEXT Real #1  
ได้ิให้ประสบการณ์์ค่วามรู้และแง่คิ่ดิมากมายกับผู้มซ่ึ่ง่ผู้ม
ได้ิมีโอกาสฟัังเร่่องราวต่าง ๆ จากวิทยากรหลาย
ท่านท่ีเป็น Top Developer CEO ข้องประเทศไทย
เจ้าต่าง ๆ แต่ละท่านก็ได้ิมาแชร์ประสบการณ์์เร่่องราว
ท่ีหาฟัังไม่ได้ิในโอกาสทั่ว ๆ ไปแบบไม่มีกั�ก ช่วยให้ผู้ม
ได้ิมุมมอง แง่ค่ิดิ ค่อนเซึ่็ปต์ ที่จะนำไปปรับใช้พััฒนา
ทั�งในแง่การออกแบบอาค่าร อีกทั�งยังได้ิเพั่่อน ๆ 
ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมาย”

คุณธัช 
พิทักษ์รักษ์สันต ิ 
Managing Director

“ค่อร์สนี� เป็นการเรียนรู้ จากแนวค่ิดิ การแชร์
ประสบการณ์์จาก Developer รายใหญ่่หลาย ๆ ราย
ในวงการซึ่่ง่จะแตกตา่งไปจากหลักสตูรท่ัวๆ ไป ท่ีสว่น
ใหญ่่จะมุ่งเน้นไปยังทฤษฎีีเป็นหลัก ในเวลาเพัียงสั�น ๆ  
เราสามารถ้เรียนรู้จากแนวคิ่ดิ ประสบการณ์์ต่าง ๆ 
เหล่านี�ได้ิมาก ซึ่่่งไม่มีหลักสูตรไหนที่จะเรียนรู้ได้ิอย่าง 
The NEXT Real”

คุณชนินทร์ 
วานิชวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำากัดิ

คุณต่อศักดิ์ 
เลิศศรีสกุลรัตน์
กรรมการผูู้้จัดิการ 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัดิ (มหาชน)

“สงัค่ม Next Real เป็นเค่ร่อข่้ายข้องค่น New Gen ใน
วงการอสังหาฯ ทีส่ร้างโอกาสทางธุรกิจ และเป่�ยมไป
ด้ิวยมตัรภาพั สร้างสรรค์่ค่วามสุข้ ฉันัพัีน้่อง เป็นพัลงั
ทีเ่ข้้มแข้ง็ทีจ่ะข้บัเค่ล่่อนสิง่ดิ ี ๆ ทั�งในระบบเศรษฐกจิ
และสงัค่มต่อไปในอนาค่ต”

“เรียน NEXT Real ไดิ้ทั�งค่วามรู้และไดิ้รับฟััง
ประสบการณ์์จาก ตัวจ ริ ง เ สียงจ ริ ง ในวงการ
อสังหาริมทรัพัย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้้อง แบบที่ไม่
สามารถ้หาได้ิจากท่ีอ่่น สิง่ท่ีประทับใจท่ีสุดิค่งหนีไม่พัน้
ทมีงาน สามารถ้จดัิงานไดิอ้ยา่งราบร่น่ และมกิีจกรรม
ทำให้ผูู้้เรียนสนิทสนมกัน"

คุณบดินทร์ธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เรียลแอสเสท ดิีเวลลอปเม้นท์ จำากัดิ

คุณมีศักดิ์
ชุนหรักษ์โชติ
กรรมการผูู้้จัดิการ 
บริษัท ไลฟั แอนดิ์ ลีฟัวิ่ง จำากัดิ
นายกสมาค่มอสังหาริมทรัพัย์ไทย

คุณโดม
ศิริโสภณา
Chief Marketing Officer
บริษัท พัีซึ่แอนดิ์ลีฟัวิ่ง จำากัดิ (มหาชน)

“ค่ำว่า The NEXT Realไม่ไดิ ้หมายถ้่งอสังหาฯ  
รุ่นต่อไปเท่านั�น แต่ที่นี่ยังสอนให้คุ่ณ์เป็น "ตัวจริง
ในวงการ" ค่นต่อไปด้ิวยคุ่ณ์อาจจะเรียนค่ลาส
อสังหาฯ ที่ ไหนก็ไดิ ้ ในประเทศนี�  แต ่ถ้ ้าคุ่ณ์
ยังไม ่ไดิ ้มาเรยีนทีน่ี่ถ้อ่ว่าคุ่ณ์ยังไม่ใช่ "ตัวจริง" ที่
น่ีคุ่ณ์จะไดิ้รับค่วามรู้และประสบการณ์์จาก "ตวั
จรงิ" ในวงการทั�งหมดิ ประสบการณ์ท์ีเ่ข้าเป็นสบิ ๆ  
ป่ แต่คุ่ณ์จะได้ิเรยีนรูใ้นเวลาแค่่ไม่กีวั่น”

คุณธนากร   
ธนวริทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีิเวลลอปเม้นท์ จำากัดิ (มหาชน)

“ค่วามพัเิศษทีแ่ตกตา่งจากค่อรส์อ่น่ทีผู่้มเค่ยไดิเ้รยีนมา
ค่่อเร่่องข้องวิธีการกับวิธีค่ิดิ เร่่องวิธีการเป็นเร่่องที่พัอ
จะหาเรยีนรูไ้ด้ิจากหลาย ๆ  ที ่แต่วธิคี่ดิิข้องค่นทีป่ระสบ
ค่วามสำเร็จหร่อค่นที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนั�น บางทีวิธี
ค่ิดิข้องท่านเหล่านี�มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรามาก 
โดิยเฉัพัาะในฐานะที่เราเป็นผูู้้นำองค่์กร เพัราะมันไม่มี
สอน หาฟัังกันไม่ไดิ้ง่าย ๆ”

“จากที่ไดิ ้เรียนหลักสูตร The NEXT Real มา
ไดิ้ตามที่ค่าดิหวังมาก ๆ  ค่รับ  ไดิ้ฟัังประสบการณ์์จาก
ผูู้้ทรงค่วามรู้ ไดิ้ฟัังประสบการณ์์ตรงจาก CEO หลาย 
ๆ ท่าน ถ้่อว่าเป็นการที่ไดิ้เปิดิมุมมองข้องตนเองเพัิ่ม
มากข้่�นเป็นอย่างมาก”

ALUMNI’S REVIEW

The NEXT Real

1

The NEXT Real

4
The NEXT Real

6

The NEXT Real

7
The NEXT Real

8
The NEXT Real
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The NEXT Real

5

The NEXT Real

2
The NEXT Real

3

“ผู้มค่ดิิวา่การมาเรยีนหลกัสตูร The NEXT Real เปน็
อะไรทีห่าไมไ่ดิจ้ากทีอ่่น่ วทิยากรแตล่ะทา่นถ่้อวา่เปน็
ระดิับ Top ข้องวงการอสังหาริมทรัพัย์ทั�งหมดิ ที่นี่
เป็นหลักสูตรเดิียวท่ีผู้มค่ิดิว่าน่าจะค่รบวงจรท่ีสุดิ” 
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เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร
วันที่ 20 เมษายน - 11 สิงหาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
229,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศไทย 
ปิดรับสมัคร
วันที่ 24 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 12
วันที่ 27 มีนาคม 2566
ทาง www.thenextreal.com

เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
229,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศไทย 
ปิดรับสมัคร
วันที่ 8 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 13
วันที่ 11 กันยายน 2566
ทาง www.thenextreal.com

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
      info@thenextreal.com
      NextrealTH
      @thenextreal
      thenextreal
      thenextreal  

The NEXT Real Team
      คุณพัชร์พิชา (ก้อย)  095 691 5422 
     คุณวรรณศิริ (กิ๊บ) 094 149 4446 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
20% 

ผู้ที่มีที่ดินต้องการพัฒนา

10% 

ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร  
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั่วไป
10% 

60% 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ : 
กรณีที่มีคุณสมบัติเท่ากัน  
จะพิจารณาจากลำาดับ 
การสมัครประกอบ

THE NEXT REAL 12 
TIMELINE AND INFORMATION

THE NEXT REAL 13 
TIMELINE AND INFORMATION


