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Sustainable Subdivision Housing Project Development (Batch 2) (Online Course) 
การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 2) 

(หลักสูตรเพื่อสร้างมืออาชีพในรูปแบบออนไลน์) 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพฒันาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยา่งยั่งยนื ของ Frontier Academy                                       
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ก าหนดการอบรม:  วันเสาร์ที ่8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา:  9:30 - 16:30 น. (วันละ 6 ช่ัวโมง) 
ภาษาท่ีใช้ในการอบรม: ภาษาไทย 
ช่องทางการอบรม:  ออนไลน์ ผ่าน Zoom 
ปิดรับสมัคร:  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ค่าธรรมเนียมอบรม:  7,500 บาท  
 

หลักสูตรออนไลน์ซึ่งอธิบายถึงความรู้และวิธีในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจในปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจในระยะยาว เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานที่จ าเป็น ได้แก่ กระบวนการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การสรรหาที่ดิน การ
ออกแบบโครงการ การวางแผนการขาย-การก่อสร้าง-การโอนกรรมสิทธิ์ การบริหารการตลาดและการขาย การ
บริหารงานก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพย์สิน โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดด้วยการบรรยาย
โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ท างานทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาหลาย
โครงการและการทดลองท าผ่านการท า Workshop  
 ธุรกิจการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง และสามารถใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทน
การลงทุนได้มากกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวก็มีข้อจ ากัด ได้แก่ ใช้เงินลงทุนสูง มีกระบวนการที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน ต้องบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์ อาทิ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การวิเคราะห์ที่ดิน การ
ออกแบบโครงการ การตลาดและการขาย การบริหารงานก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพย์สิน และมี
ความเสี่ยงที่มักจะพบหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การวิเคราะห์ท าเล และ
ออกแบบโครงการ การขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ลูกค้าไม่พอใจในการให้บริการหลังการขาย และการไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านได้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็น
จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในแต่ละกระบวนการในการพัฒนาโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อสามารถด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาง Frontier Academy คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการจัดการอบรมเรื่อง การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่
อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่อไป โดย หลักสูตรดังกล่าวนี้ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรให้ประสบความส าเร็จและสามารถต่อยอดสู่ความส าเร็จของธุรกิจได้ในระยะยาว 
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หัวข้อในการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี ้
●  กระบวนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างย่ังยืน 
●  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ 
●  การสรรหาที่ดิน 
●  การออกแบบโครงการ 
●  การวางแผนการขาย-การก่อสร้าง-การโอนกรรมสิทธิ ์
●  การบริหารการขายและการตลาด 
●  การบริหารงานก่อสร้าง 
●  การบริการหลงัการขายและการบริหารทรัพย์สิน 

 
Session 1: กระบวนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้: 

●  กระบวนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน 
●  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 9.30–11.00 กระบวนการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรอย่างย่ังยืน 

บรรยายและ 
Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 11.15–12.30 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ บรรยายและ 
Workshop 

รวม  3 ช.ม.   
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Session 2: การออกแบบโครงการ 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้: 

●  การสรรหาที่ดิน 
●  การออกแบบโครงการ 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 13.30-15.00 การสรรหาที่ดิน การบรรยายและ 
Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 15.15-16.30 การออกแบบโครงการ การบรรยายและ 
Workshop 

รวม 3 ช.ม.   

 
Session 3: การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหารการตลาดและการขาย 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้: 

●  การวางแผนการขาย-การก่อสรา้ง-การโอนกรรมสิทธ์ิ 
●  การบริหารการตลาดและการขาย 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 9.30-11.00 การวางแผนการขาย-การก่อสร้าง-การ
โอนกรรมสิทธิ ์

การบรรยายและ 
Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 11.15-12.30 การบริหารการตลาดและการขาย การบรรยายและ 
Workshop 

รวม 3 ช.ม.   
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Session 4: การบริหารงานก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพย์สิน 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้: 

●  การบริหารงานก่อสร้าง 
●  การบริการหลงัการขายและการบริหารทรัพย์สิน 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 13.30-15.00 การบริหารงานก่อสร้าง การบรรยายและ 
Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน ์ 15.15-16.30 การบริการหลงัการขายและการบริหาร
ทรัพย์สิน 

การบรรยายและ 
Workshop 

รวม 3 ช.ม.   

 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

●  ผู้ที่สนใจลงทนุในธุรกิจหมู่บ้านจดัสรร 
●  ผู้ที่ท างานในบริษทัที่ท าธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร 
●  นายหนา้ที่ดนิ 
●  สถาปนิกซึ่งรับงานออกแบบผงัโครงการหรืออาคารหรือพื้นที่ส่วนกลางโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
●  นักการตลาดหรือพนักงานขายของโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
●  วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
●  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม หรือตกแต่งภายในโครงการหมู่บา้นจัดสรร 
●  ผู้ปฏิบัติหนา้ทีบ่ริการหลังการขายหรือบริหารหมู่บ้านจัดสรร 
●  นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจทั่วไป 
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Frontier Academy โดยคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรแรก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จะท าให้ คุณได้เรียนรู้วิธีการพิชิตการท าโครงการหมุ่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยนื 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของทั้งธุรกิจ ในทุกๆกระบวนการ ตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกจนถึงเม็ดสุดท้าย เพื่อให้คุณสามารถน าเทคนิค
และความรู้ไปใชไ้ด้จริง ลดการเกิดปัญหา และ ข้อผิดพลาดที่คณุพบเจอได้ในการท าโครงการ 
 
สอนโดน รศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวฒัน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง ผู้คร่ าหวอดใน
วงการมานานมากกว่า 20ปี ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่ท าให้เร่ืองยากและซับซ้อนให้เป็นเร่ืองง่าย ด้วย
รูปแบบเรียน ONLINE และการลงมือท าจริงผา่นการ ท า WORKSHOP แบบจัดเต็มกว่า 12 ชั่วโมง 
 
หลังจากจบการอบรม คุณจะเข้าใจภาพรวมทั้งกระบวนการ และรู้เท่าทนัในทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร เพราะเราเชื่อว่าการติดกระดุมผิดเม็ดจะไมส่ามารถท าโครงการไม่ประสบความส าเร็จได้ 
 
ค่าสมัครเพียง 7,500 บาท เทา่นั้น  
 
โปรโมชัน่พิเศษ!!!  ส าหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดทันที 10 % (ส าหรับ 20 ท่าน แรกเท่านั้น) และยังมีส่วนลด
พิเศษส าหรับลูกค้าทีส่มัครพร้อมกันมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป หรือลูกค้าองค์กร  
 
สมัครเลย https://forms.gle/vox8qFpMsnRzi73t9 

  
ศึกษรายละเอียดเพิ่มเติม.... 
Professional Online Program 
https://www.tds.tu.ac.th/frontieracademy/ 


