
Sustainable Subdivision Housing Project Development (Batch 1) (Online Course) 

การพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน (รุนที่ 1) 

   (หลักสูตรเพ่ือสรางมืออาชีพในรูปแบบออนไลน) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางย่ังยืน ของ Frontier Academy 

โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระยะเวลา: วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565 (2 สัปดาห) 

เวลา: 9:30 – 12:30 และ 13:30 – 16:30 (6 ชั่วโมงตอวัน) 

ภาษา: ภาษาไทย 

ชองทาง: ออนไลนผาน Zoom 

ปดรับสมัคร: 21 มีนาคม 2565 

หลักสูตรออนไลนซ่ึงอธิบายถึงความรูและวิธีในการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน สามารถบรรลุเปาหมาย 

ของธุรกิจในปจจุบันและไมกอใหเกิดปญหากับธุรกิจในระยะยาว เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรูความเขาใจ 

พ้ืนฐานที่จําเปน ไดแก กระบวนการพัฒนาโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การสรรหาที่ดิน การ 

ออกแบบโครงการ การวางแผนการขาย-การกอสราง-การโอนกรรมสิทธิ ์การบริหารการตลาดและการขาย การ 

บริหารงานกอสราง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพยสิน โดยผานกระบวนการถายทอดดวยการบรรยาย 

โดยวิทยากรซึ่งมีความรูและประสบการณทํางานทางดานการพัฒนาและบริหารโครงการหมูบานจัดสรรมาหลาย 

โครงการและการทดลองทําผานการทํา Workshop  

ธุรกิจการพัฒนาหมูบานจัดสรรเปนธุรกิจท่นีาสนใจหลายประการ อาทิ เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับความตองการ 

พื้นฐานในการดํารงชวิีต มีผลตอบแทนคอนขางสูง และสามารถใชสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อชวยเพิ่มอัตราผลตอบแทน 

การลงทุนไดมากกวาธุรกิจอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ธุรกิจดังกลาวก็มีขอจํากัด ไดแก ใชเงินลงทุนสูง มีกระบวนการที่คอนขาง 

ซับซอน ตองบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร อาทิ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การวิเคราะหที่ดิน การ 

ออกแบบโครงการ การตลาดและการขาย การบริหารงานกอสราง การบริการหลงัการขาย และการบริหารทรัพยสนิ และมี 

ความเสีย่งที่มักจะพบหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดในการวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การวิเคราะหทําเล และ 

ออกแบบโครงการ การขายท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย การบริหารระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพงานกอสรางไมไดตาม 

เปาหมาย ลูกคาไมพอใจในการใหบริการหลังการขาย และการไมสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานได ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของจําเปน 

จะตองมีความรูและความเขาใจในแตละกระบวนการในการพฒันาโครงการอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อสามารถดําเนิน 

ธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 

จาก เหตุผล ดั งกล าวข า งต น  ท าง Frontier Academy คณ  ะสถาป ตยกรรมศาสตรและการผั ง เมื อ ง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงจัดใหมีโครงการจัดการอบรมเร่อืง การพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน ขึ้นเพื ่อ 

เผยแพรความรูแกผูเขาอบรม ทั้งนี ้เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูอยู 

อาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรตอไป โดย หลักสูตรดังกลาวน้ีออกแบบใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการพัฒนาโครงการหมูบาน 

จัดสรรใหประสบความสําเรจ็และสามารถตอยอดสคูวามสําเรจ็ของธุรกิจไดในระยะยาว 
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หัวขอในการเรียนรูครอบคลุมเรื่องดังตอไปน้ี 

● กระบวนการพฒันาโครงการหมูบานจดัสรรอยางย่ังยืน 

● การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ 

● การสรรหาท่ีดนิ 

● การออกแบบโครงการ 

● การวางแผนการขาย-การกอสราง-การโอนกรรมสิทธ์ิ 

● การบริหารการขายและการตลาด 

● การบริหารงานกอสราง 

● การบริการหลังการขายและการบริหารทรพัยสนิ 

 

Session 1: กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืนและการวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ 

ส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรู: 

● กระบวนการพฒันาโครงการหมูบานจดัสรรอยางย่ังยืน 

● การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ 

ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร. กองกณูฑ โตชัยวฒัน 

 

ผูสอน เวลา หัวขอ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 9.30–11.00 กระบวนการพฒันาโครงการหมูบาน

จัดสรรอยางย่ังยืน 

บรรยายและ 

Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 11.15–12.30 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ บรรยายและ 

Workshop 

รวม  3 ช.ม.   
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Session 2: การออกแบบโครงการ 

ส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรู: 

● การสรรหาทีด่ิน 

● การออกแบบโครงการ 

ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกณูฑ โตชัยวฒัน 

 

ผูสอน เวลา หัวขอ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 13.30-15.00 การสรรหาท่ีดนิ การบรรยายและ 

Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 15.15-16.30 การออกแบบโครงการ การบรรยายและ 

Workshop 

รวม 3 ช.ม.   

 

 

Session 3: การวางแผนที่เก่ียวของกับธุรกิจและการบริหารการตลาดและการขาย 

ส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรู: 

● การวางแผนการขาย-การกอสราง-การโอนกรรมสิทธ์ิ 

● การบริหารการตลาดและการขาย 

ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกณูฑ โตชัยวฒัน 

ผูสอน เวลา หัวขอ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 9.30-11.00 การวางแผนการขาย-การกอสราง-การ

โอนกรรมสิทธ์ิ 

การบรรยายและ 

Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 11.15-12.30 การบริหารการตลาดและการขาย การบรรยายและ 

Workshop 

รวม 3 ช.ม.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Frontier Academy by Thammasat Design School 

Session 4: การบริหารงานกอสราง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพยสิน 

ส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรู: 

● การบริหารงานกอสราง

● การบรกิารหลังการขายและการบริหารทรพัยสิน

ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกณูฑ โตชัยวฒัน 

ผูสอน เวลา หัวขอ รูปแบบ 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 13.30-15.00 การบริหารงานกอสราง การบรรยายและ 

Workshop 

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน 15.15-16.30 การบริการหลังการขายและการบริหาร

ทรัพยสนิ 

การบรรยายและ 

Workshop 

รวม 3 ช.ม. 

หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับ 

● ผูท่ีสนใจลงทุนในธุรกจิหมูบานจัดสรร

● ผูท่ีทํางานในบริษัทท่ีทําธุรกิจหมูบานจัดสรร

● นายหนาท่ีดิน

● สถาปนิกซึ่งรับงานออกแบบผังโครงการหรืออาคารหรือพื้นท่ีสวนกลางโครงการหมูบานจัดสรร

● นักการตลาดหรือพนักงานขายของโครงการหมูบานจดัสรร

● วิศวกรหรือผูควบคุมงานกอสรางในโครงการหมูบานจดัสรร

● ผูรับเหมากอสราง ตอเติม หรือตกแตงภายในโครงการหมูบานจัดสรร

● ผูปฏิบัติหนาท่ีบริการหลังการขายหรือบริหารหมูบานจัดสรร

● นักวิชาการหรือผูท่ีสนใจท่ัวไป

ระยะเวลาอบรม: 12 ชั่วโมง

คาธรรมเนียมอบรม: 7,500 บาท 

(สวนลด 10% สําหรับศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการสมัครแบบลูกคาองคกร จํานวน 2 ทานขึ้นไป)


