Sustainable Subdivision Housing Project Development (Batch 1) (Online Course)
การพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน (รุนที่ 1)
(หลักสูตรเพื่อสรางมืออาชีพในรูปแบบออนไลน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน 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
หลักสูตรออนไลนซึ่งอธิบายถึงความรูและวิธีในการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน สามารถบรรลุเปาหมาย
ของธุรกิจในปจจุบันและไมกอใหเกิดปญหากับธุรกิจในระยะยาว เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรูความเขาใจ
พื้น ฐานที่จํ าเปน ไดแ ก กระบวนการพั ฒ นาโครงการ การวิเคราะห ความเป น ไปได โครงการ การสรรหาที่ดิน การ
ออกแบบโครงการ การวางแผนการขาย-การกอ สราง-การโอนกรรมสิท ธิ ์ การบริห ารการตลาดและการขาย การ
บริหารงานกอสราง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพยสิน โดยผานกระบวนการถายทอดดวยการบรรยาย
โดยวิท ยากรซึ่งมี ความรูแ ละประสบการณ ทํ างานทางดานการพั ฒ นาและบริห ารโครงการหมูบานจัดสรรมาหลาย
โครงการและการทดลองทําผานการทํา Workshop
ธุรกิจการพัฒนาหมูบ า นจัดสรรเปน ธุรกิจ ท่นี าสนใจหลายประการ อาทิ เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับความตองการ
พื้นฐานในการดํารงชีวติ มีผลตอบแทนคอนขางสูง และสามารถใชสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อชวยเพิ่มอัตราผลตอบแทน
การลงทุนไดมากกวาธุรกิจอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ธุรกิจดังกลาวก็มีขอจํากัด ไดแก ใชเงินลงทุนสูง มีกระบวนการที่คอนขาง
ซับซอน ตองบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร อาทิ การวิเคราะห ความเป น ไปไดโครงการ การวิเคราะหที่ดิน การ
ออกแบบโครงการ การตลาดและการขาย การบริหารงานกอสราง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพยสนิ และมี
ความเสีย่ งที่มักจะพบหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดในการวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การวิเคราะหทําเล และ
ออกแบบโครงการ การขายท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย การบริหารระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพงานกอสรางไมไดตาม
เปาหมาย ลูกคาไมพอใจในการใหบริการหลังการขาย และการไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานได ซึ่งผูที่เกี่ยวของจําเปน
จะตองมีความรูและความเขาใจในแตละกระบวนการในการพัฒนาโครงการอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อสามารถดําเนิน
ธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ท าง Frontier Academy คณ ะสถาป ตยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงจัดใหมีโครงการจัดการอบรมเร่อื ง การพัฒ นาโครงการหมูบ านจัดสรรอยา งยั่งยืน ขึ้น เพื่อ
เผยแพรความรูแกผูเขาอบรม ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูอ ยู
อาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรตอไป โดย หลักสูตรดังกลาวนี้ออกแบบใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการพัฒนาโครงการหมูบาน
จัดสรรใหประสบความสําเร็จและสามารถตอยอดสคู วามสําเร็จของธุรกิจไดในระยะยาว
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หัวขอในการเรียนรูครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
●
●
●
●
●
●
●
●

กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน
การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ
การสรรหาที่ดนิ
การออกแบบโครงการ
การวางแผนการขาย-การกอสราง-การโอนกรรมสิทธิ์
การบริหารการขายและการตลาด
การบริหารงานกอสราง
การบริการหลังการขายและการบริหารทรัพยสนิ

Session 1: กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืนและการวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ
สิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู:
●
กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน
●
การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ
ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร. กองกูณฑ โตชัยวัฒน
ผูสอน

เวลา

หัวขอ

รูปแบบ

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

9.30–11.00

กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบาน
จัดสรรอยางยั่งยืน

บรรยายและ
Workshop

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

11.15–12.30 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ

บรรยายและ
Workshop

รวม

3 ช.ม.
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Session 2: การออกแบบโครงการ
สิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู:
●
การสรรหาทีด่ ิน
●
การออกแบบโครงการ
ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน
ผูสอน

เวลา

หัวขอ

รูปแบบ

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

13.30-15.00 การสรรหาที่ดนิ

การบรรยายและ
Workshop

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

15.15-16.30 การออกแบบโครงการ

การบรรยายและ
Workshop

รวม

3 ช.ม.

Session 3: การวางแผนที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการบริหารการตลาดและการขาย
สิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู:
●
การวางแผนการขาย-การกอสราง-การโอนกรรมสิทธิ์
●
การบริหารการตลาดและการขาย
ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน
ผูสอน

เวลา

หัวขอ

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

9.30-11.00

รศ.ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน

11.15-12.30 การบริหารการตลาดและการขาย

รวม

การวางแผนการขาย-การกอสราง-การ
โอนกรรมสิทธิ์

3 ช.ม.
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รูปแบบ
การบรรยายและ
Workshop
การบรรยายและ
Workshop

Session 4: การบริหารงานกอสราง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพยสิน
สิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู:
●
การบริหารงานกอสราง
●
การบริการหลังการขายและการบริหารทรัพยสิน
ผูสอน: รองศาสตราจารย ดร.กองกูณฑ โตชัยวัฒน
ผูสอน

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

เวลา

3 ช.ม.

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
●

ผูที่สนใจลงทุนในธุรกิจหมูบานจัดสรร

●

ผูที่ทํางานในบริษัทที่ทําธุรกิจหมูบานจัดสรร

●

นายหนาที่ดิน

●

สถาปนิกซึ่งรับงานออกแบบผังโครงการหรืออาคารหรือพื้นที่สวนกลางโครงการหมูบานจัดสรร

●

นักการตลาดหรือพนักงานขายของโครงการหมูบานจัดสรร

●

วิศวกรหรือผูควบคุมงานกอสรางในโครงการหมูบานจัดสรร

●

ผูรับเหมากอสราง ตอเติม หรือตกแตงภายในโครงการหมูบานจัดสรร

●

ผูปฏิบัติหนาที่บริการหลังการขายหรือบริหารหมูบานจัดสรร

●

นักวิชาการหรือผูที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 12 ชั่วโมง
คาธรรมเนียมอบรม: 7,500 บาท
(สวนลด 10% สําหรับศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการสมัครแบบลูกคาองคกร จํานวน 2 ทานขึ้นไป)
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