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โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร มนิเิอ็มบเีอ:บรหิารจดัการและพัฒนาธรุกจิอสังหาริมทรัพย ์ 
 ประจ าป ี2562 (รุน่ที1่-2) 

โดยความรว่มมือของ สมาคมนักวจิยัแห่งประเทศไทย 
(The Association of Researchers of Thailand) 
และ สถาบนัเสริมสรา้งนกัพฒันาอสงัหารมิทรัพยไ์ทย 

(Thailand Real Estate Developers Enhancement Institute : TREDE) 
วตัถปุระสงค ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ:บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการ,ผู้บริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งระดับขนาด
เล็ก(Start Up),ขนาดกลาง,เพ่ือก้าวสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคต โดยจัดหลักสูตรการอบรมที่
ครอบคลุมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยรอบรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร สามารถเข้าสู่
ตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น,ระดับประเทศ,ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกรองรับยุคการค้าเสรี พร้อมเสริม
ทักษะด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นประกอบกับวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลสูงสุดทั้งด้านการพัฒนาโครงการฯ ,
การตลาดโครงการและการประเมินโครงการด้วยความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและนัก
บริหารที่ประสบความส าเร็จจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์  ฝึกปฏิบัติการโดยใช้โครงการเรียนรู้ธุรกิจร่วมกัน
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศละประการส าคัญคือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง น าพาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมกัน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะมีขีด
ความสามารถเป็นนักบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพได้ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงใน
ระยะยาว.  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการฯสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ส าคัญดังนี้ 

1.  เพ่ิมวิสัยทัศน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กว้างไกลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
2. เพ่ิมพูนความรอบรู้ทักษะทั้งด้านการพัฒนาโครงการ ,การตลาด และการประเมิน ทั้งในระดับพื้นฐาน

และระดับเฉพาะด้านของการบริหารจัดการกิจการ 
3. พัฒนาความเป็นผู้ประกอบกิจการที่พร้อมด้วย IQ EQ SQ MQ AQ LQ  HQ RQ OQ และ PQ 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะทางการจัดการส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ทั้งด้านการคิด (Conceptual Skill) ด้านบุคคล 

(Human Skill) และ ด้านการงาน (Technical Skill) 
5. เพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน

วิทยากรจากหน่วยงานชั้นน า รวมทั้งกับผู้ที่ส าเร็จการอบรมไปแล้วเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น อันจะน าไปสู่
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสืบไป 



กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วย ผู้สนใจด าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทนักพัฒนา

โครงการ นักขายนักการตลาด หรือนักประเมิน โดยครอบคลุม ตั้งแต่บุคคลที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ และผู้มี
ประสบการณ์มาแล้ว ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
 
โครงสร้างหลักสูตรอบรม 

หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเ พ่ือพัฒนาทักษะทางการจัดการที่จ าเป็นส าหรับ ผู้ประกอบกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ซึ่งต้องมีทักษะทางการจัดการ ในการคิด บุคคลและการงาน ในขณะเดียวกันยังเน้นการ
พัฒนาความเป็นผู้น าที่จะต้องมีความรอบรูด้้านต่างๆโดยมีล าดับชั่วโมงการบรรยายดังนี้ 

 
ล าดับ หวัข้อการบรรยาย วนั เวลา วทิยากร 
1 การวิเคราะห์ด้านการเมือง เสาร์สัปดาห์ที่2 09.00-12.00 รศ.สุขุม นวลสกุล 
2 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์   13.00-16.00 ดร.อนุสร ธรรมใจ 
3 การวิเคราะห์ด้านสังคม เสาร์สัปดาห์ที่3 09.00-12.00   
4 การวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี   13.00-16.00   
5 การวิเคราะห์ด้านกฎหมาย เสาร์สัปดาห์ที่5 09.00-12.00   
6 การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม   13.00-16.00   

7 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ เสาร์สัปดาห์ที่6 09.00-12.00   

8 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์   13.00-16.00 รศ.ดร.สมชาย ภัคภาสน์วิวัฒน์ 
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เสาร์สัปดาห์ที่7 09.00-12.00   
10 การเจรจาต่อรอง   13.00-16.00   
11 การบริหารการก่อสร้าง เสาร์สัปดาห์ที่9 09.00-12.00   
12 บัญชีและการวางแผนภาษีโครงการ   13.00-16.00   
13 การจัดการการเงินโครงการ เสาร์สัปดาห์ที่10 09.00-12.00   
14 การตลาดอสังหาริมทรัพย์   13.00-16.00   
15 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เสาร์สัปดาห์ที่11 09.00-12.00   
16 สถาปัตยกรรมการออกแบบ   13.00-16.00   

17 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ เสาร์สัปดาห์ที่12 09.00-12.00   

18 การพัฒนาบุคคลิกภาพ   13.00-16.00   
19 โหราศาสตร์กับอสังหาริมทรัพย์ เสาร์สัปดาห์ที่13 09.00-12.00   
20 ฮวงจุ้ยกับอสังหาริมทรัพย์   13.00-16.00   

 
 

 



กิจกรรมในโครงการและก าหนดการฝกึอบรม 
   ก าหนดการอบรมในโครงการ รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์ (ประมาณ 3 เดือน 1 สัปดาห์) หรือ 174 ชั่วโมง
ประกอบด้วย 

1.การบรรยายเนื้อหาทางวิชาการ รวม 20 คาบเรยีน (คาบเรียนละ 3 ชั่วโมง) รวม 60 ชั่วโมง  
   ก าหนดทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น.  -  16.00  น. (2 คาบเรียนหรือ 6 ชั่วโมงบรรยาย)    
2.กิจกรรมนอกสถานที่ 114 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

2.1 พิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศและละลายพฤติกรรม 12 ชั่วโมง นอกสถานที ่ 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน)     
2.2 ศึกษาดูงานโครงการภายในประเทศ และ CSR 1 ครั้ง (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) 
2.3 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน 4 คนื ณ ประเทศ ญี่ปุ่น)  

   2.4. ปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมและเครือข่ายสัมพันธ์ CSR รับมอบประกาศณียบัตร 1 ครั้ง (1 วัน 1 คืน ) 
           3.กิจกรรมพิเศษ เครือข่ายสัมพันธ์พ่ีน้องTREDE Together 2019 ประจ าปี 2562 (ธันวาคม) 
  
การรับสมคัร 
 ผ่าน Google Play App :TREDE   

รุน่ที1่ 
   ก าหนดการอบรม  มิถุนายน – กันยายน  2562  
           สถานที่อบรม   
  ก าหนดการรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562 
 
คา่ธรรมเนยีมการฝกึอบรม 
  ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร รวมถึงค่าการดูงานทั้งในและต่างประเทศ อาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น กระเป๋าเอกสาร เสื้อรุ่น และประกาศนียบัตร   
         อัตราค่าลงทะเบียน 75,000 บาทต่อคน        
หลักฐานการรบัสมคัรผา่น Appliclation Google play : TREDE 

 1.กรอกข้อมูลลงใน application TREDE ถูกต้องสมบูรณ์ 
 2.Upload ไฟล์ รูปถ่ายสี บุคคล 
 3.Upload ไฟล์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ หรือ หน้า passport 
 4.ตัดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 


