


•	 	 ชื่อโครงการ	CRE-FPM	ย่อมาจาก	CONCISE	REAL	ESTATE	

ENTREPRENEUR	by	FPM	CONSULTANT	ซึ่งเป็นโครงการ

อบรมภาคปฏิบัติจริงที่	FPM	ด�าเนินการโครงการเอง	

•  หลกัสตูรสอนการประกอบธุรกจิอสังหาริมทรพัย์	และต�าราสอนการ

ท�าโครงการอสังหาริมทรัพย์	ทาง	FPM	เป็นผู้ริเริ่ม	และด�าเนินการ

เองตั้งแต่ปี	 2538	 ต่อมาเม่ือปี	 2551	 จึงน�าหลักสูตร	 CRE	 เข้า

โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ	 กับคณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	จนถงึรุน่ที	่43	ตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึปัจจุบนั	

ลิขสิทธิ์	ต�าราและองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติเป็นลิขสิทธิ์ของ	FPM	

•	 	 ความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตร	CRE-FPM	ยังคงมุ่งสนองตอบ

ความต้องการของผู้เรียนให้เรียนรู้	เข้าใจ	และ	ปฏิบัติได้ต่อก�ามือ

เดียวของวิชาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อให้ผู้

เรียนเห็นภาพและด�าเนินการได้ต่อทุกขั้นตอนและรายละเอียด

ของงานการท�าโครงการอสงัหารมิทรพัย์	ครอบคลมุเรือ่งกฎหมาย

การออกแบบ	 กฎหมายการจัดสรรที่ดิน	 การเงิน	 การวิเคราะห์

ความเป็นมาของโครงการ CRE-FPM

โครงการ	การขอกู้เงินธนาคาร	การระดมทุน	การวางระบบบัญชี	การบริหารภาษีอากร	และการบริหารงาน

ก่อสร้าง	 เพื่อให้โครงการในฝันของผู้เรียนเริ่มต้นอย่างถูกต้อง	 จัดการโครงการได้เยี่ยม	 และจบโครงการบน

ความส�าเร็จสูงสุด

•	 	 HIGHLIGHT	 ของโครงการ	 CRE-FPM	 มุ่งถ่ายทอดข้ันตอนและวิธีการท�าโครงการอสังหาริมทรัพย์	 จาก

ประสบการณ์การให้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 ตลอด	 25	 ปี	 และจากประสบการณ์การท�า

โครงการจริงของ	FPM	เอง

•	 	 CRE-FPM	มสีโลแกนว่า	“ป้ันฝันสูก่ารเป็นเจ้าของโครงการอสงัหาริมทรพัย์”	ดงันัน้ท่านทีต้่องการท�าโครงการ

โรงแรม	รีสอร์ท	หอพัก	อพาร์ทเม้นท์	บ้านจัดสรร	คอนโดมิเนียม	หรือแม้กระทั่งตลาด	สามารถท�าฝันให้เป็น

จริง	หลังจากเรียนจบโครงการนี้ได้



1.	 	 เห็นที่ดินแล้วสามารถเข้าใจขั้นตอน	 ระบบ	 และกระบวนการออกแบบอาคารประเภทที่พักอาศัย	 สามารถ

วางแผนและด�าเนินการการพัฒนาโครงการออกแบบคุณภาพทั้งขนาดเล็ก	และใหญ่	เช่น	หมู่บ้านจัดสรร	ที่

อยู่พักอาศัยรวม	ประเภทต่างๆ	(คอนโดมิเนียม	และ	อพาร์ทเม้นท์	ฯลฯ)	รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์	ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สร้างสรรค์ทั้งต่อชุมชนและเมืองในอนาคต

อบรม CRE-FPM แล้วได้อะไร

2.	 	 ผลงานการศกึษาความเป็นไปได้	แบบร่างสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้นของท่านตามข้อ	1)	จะถกูต้องตามข้อกฎหมาย	

และท่านสามารถประมาณราคาต้นทุนโครงการทั้งหมดได้

3.	 	 ท่านสามารถจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด	(Cash	Flow)	เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการตาม

ข้อ	1)	ได้

4.	 	 ท่านจะรู้วิธีตั้งบริษัทข้ึนเพื่อด�าเนินการโครงการและสามารถจัดระบบบัญชีและบริหารภาษีอากร	 เพื่อให้

โครงการมีก�าไรสูงสุด	(ประหยัดภาษีสูงสุด)

5.	 	 ท่านจะรู้เทคนิควิธีการที่จะขอกู้เงินโครงการให้ประสบความส�าเร็จ

6.	 	 ท่านสามารถบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหรือสัญญารับเหมาได้	(ไม่ถูกผู้รับเหมาหลอก)

7.	 	 ท่านสามารถด�าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้	แบบไม่เกิดปัญหาใดๆ

บรรยากาศน�าเสนอรายงานกลุ่ม



การเรียนการสอนใน CRE-FPM

1.	 	 ฟังการบรรยายจากวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ตรงกบัหวัข้อทีบ่รรยาย	โดยการบรรยายเน้นการน�าเสนอทฤษฎี

เท่าที่จ�าเป็นต่อการใช้งาน	และอธิบายการน�าทฤษฎีไปใช้ด้วยกรณีศึกษาการท�าธุรกิจจริง

2.	 	 หมวดวิชาที่บรรยาย	17	วัน	รวม	99	ชั่วโมง	แบ่งออกเป็น

	(1)	 การออกแบบที่ดินโครงการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

	(2)	 การประมาณการต้นทนุโครงการและการจดัท�าประมาณการกระแสเงนิสด	(Cash	Flow)	โครงการเพือ่

การตัดสินใจลงทุน

	(3)	 การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การขายโครงการ

	(4)	 การวางระบบบัญชีและการบริหารภาษีอากรโครงการ

	(5)	 การขอสินเชื่อโครงการ

	(6)	 การควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการ

	(7)	 กรณีศึกษาและ	WORKSHOP	โครงการ

	(8)	 การลงมือปฏิบัติ	/	จัดท�ารายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ	/	

	 และการน�าเสนอผลงานกลุ่มต่อคณะท�างานโครงการอบรม

3.	 	 ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติจริงด้วยการเปิดบริษัทจ�าลอง	ด�าเนินการโครงการตามข้อ	(1)	,	(2)	,	(7)	และ	(8)

4.	 	 ผูเ้ข้าอบรมทีเ่ข้าอบรมไม่ต�า่กว่าร้อยละ	70	ของชัว่โมงโครงการทัง้หมด	และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจดัท�าและ

น�าเสนอรายงานกลุ่มจะได้รับวุฒิบัตรจาก	FPM	CONSULTANT

การเรียนการสอนใน CRE-FPM



ผูเ้ข้าอบรมจะได้รบัแจก	File	จัดท�า	Cash	Flow	และวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของโครงการ
อสังหาริมทรัพย	์เพื่อน�าไปใช้วิเคราะห์โครงการลงทุนของตนเองได้

  File การจัดท�า Cash Flow และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน

ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้เข้าอบรมจะได้รับแจก 
DVD จัดท�า Cash Flow 

และ
วิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน

โครงการอสังหาริมทรัพย์

“

”



หลักสูตร/และกิจกรรม
(CRE-FPM ขอนแก่น)

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง วิทยากร สถานที่อบรม

1.	MIND	MAP	การท�าโครงการอสงัหารมิทรพัย์	

ในฐานะผู้ประกอบการ
วันเสาร์	1/9/61
09.00	–	12.00	น. คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์

คุณชาวิช		ฉายปัญญาเลิศ
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์		ภัทรดุษฎี

โรงแรมวีวิช

2.	ท�าความรู้จักกัน	/	จัดกลุ่มผู้เรียน วันเสาร์	1/9/61
13.00	–	16.00	น.

3.	กฎหมายเพื่อการพัฒนาและออกแบบที่อยู่

อาศัยและอสังหาริมทรัพย์	 และเจาะลึก

การน�าข้อกฎหมายไปใช้พัฒนาโครงการ

วันอาทิตย์	2/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณชาวิช		ฉายปัญญาเลิศ

ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์		ภัทรดุษฏี

4.	ข้อกฎหมายและการพัฒนาโครงการแนวราบ	

และข้อกฎหมายและการพฒันาโครงการแนว

สูง	และข้อกฎหมายโรงแรม

วันเสาร์	8/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณชาวิช		ฉายปัญญาเลิศ

ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์		ภัทรดุษฏี

5.	หลักการและทฤษฎีการวิเคราะห์โครงการ

อสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์	9/9/61
09.00	–	12.00	น.

คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์

6.	วิธีการจัดท�า	Cash	Flow	เพื่อตัดสินใจลงทุน	

/	บริหารการเงิน	/	ประเมินราคาหุ้น	และขอ

สินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

วันอาทิตย์	9/9/61
13.00	–	16.00	น.

คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์

7.	วิธีการจัดท�า	Cash	Flow	เพื่อตัดสินใจลงทุน	

/	บริหารการเงิน	/	ประเมินราคาหุ้น	และขอ

สินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์	(ต่อ)

วันเสาร์	15/9/61
09.00	–	12.00	น.

คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์

โรงแรมบุษราคัม8.	ทิศทางการตลาดและการขายโครงการ

อสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์	15/9/61
13.00	–	16.00	น.

ดร.โสภณ	พรโชคชัย

9.	การพิจารณาสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

และโรงแรม
วันอาทิตย์	16/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณวุฒิพงศ์	พรพรหมประทาน



กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง วิทยากร สถานที่อบรม

10.	 การบริหารการตลาดและการขายโครงการ 

		อสังหาริมทรัพย์	และการตลาดธุรกิจโรงแรม
วันเสาร์	22/9/61
09.00	–	12.00	น.

คุณสุมิตรา	วงภักดี

โรงแรมวีวิช

11.	การบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร	/	อาคารชุด
วันเสาร์	22/9/61
13.00	–	16.00	น.

คุณสุธี	สุเมธานนทศักดิ์

12.	วิธีการค�านวณต้นทุนก่อสร้างโครงการ

13.	แผนการก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง

วันอาทิตย์	23/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณพรศักดิ์		สิมะพรชัย

14.	การจัดท�าบัญชี	 การรับรู้รายได้	 และรายจ่าย

ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

วันเสาร์	29/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณมิตรทอง		ชูลิตะวงศ์

15.	ก า ร ว า ง แ ผ นด ้ า น ภ า ษี ส� า ห รั บ ธุ ร กิ จ 

	อสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์	30/9/61
09.00	–	16.00	น.

คุณมิตรทอง		ชูลิตะวงศ์

16.	 กรณีศึกษาการออกแบบโครงการ	 ประเภท

ต่างๆ	 (ที่อยู ่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์	

โรงแรม	รีสอร์ท)

วันเสาร์	6/10/61
09.00	–	16.00	น.

คุณชาวิช		ฉายปัญญาเลิศ

ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์		ภัทรดุษฏี

17.	กรณีศึกษาการท�า	 Cash	 Flow	 โครงการ

อสังหาริมทรัพย ์
วันอาทิตย์	7/10/61
09.00	–	12.00	น.

คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์

18.	กรณีศึกษาการท�าบัญชี	/	ภาษี	โครงการ

					อสังหาริมทรัพย์

วันอาทิตย์	7/10/61
13.00	–	16.00	น.

วันเสาร์	20/10/61
09.00	–	16.00	น.

คุณมิตรทอง		ชูลิตะวงศ์

19	 การเป็นตัวแทนนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์	
					และธุรกิจการขายฝากอสังหาริมทรัพย์	

วันเสาร์	27/10/61
09.00	–	16.00	น.

คุณพันธวัฒน์	อาจศิริมานะชัย

คุณศิรประภา	รักษ์สุจริต

20.	WORK SHO P 	 P R E S ENTAT I ON	 
		(งานกลุ่ม)	ผลงานขั้นสมบูรณ์

วันเสาร์	10/11/61
09.00	–	16.00	น.

คุณชาย		กิตติคุณาภรณ์
คุณชาวิช		ฉายปัญญาเลิศ

ว่าที่ร้อยตรี	อภิสิทธิ์		ภัทรดุษฎี



HIGHLIGHT หลักสูตร CRE-FPM 

				ส�าหรับทุกท่านที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์	หมู่บ้านจัดสรร	/	คอนโดมิเนียม	/	โรงแรม	

/	รีสอร์ท	/	หอพัก	/	อพาร์ทเม้นท์	/	อาคารพาณิชย์	/	ตลาด	/	ห้างสรรพสินค้า

aเข้าใจการวิเคราะห์ตลาด	เพื่อเลือกพัฒนาโครงการ

aเห็นที่ดินที่สนใจ...รู ้กฎหมาย...สามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน	 น�าไปออกแบบผังโครงการและ 

	 	อาคาร	ให้สินค้าแข่งขันได้

aออกแบบเสร็จ...ประเมินต้นทุนก่อสร้างได้

aจัดท�าแผนการเงนิ	(Cash	Flow)	เพือ่การระดมทนุและกูเ้งนิธนาคาร	...	หาเงนิทนุมาใช้สร้างโครงการ 

	 	ได้เอง

aวางระบบบัญชีและบริหารภาษีโครงการ	...	เพื่อก�าไรสูงสุดแบบประหยัดภาษีสูงสุด

aควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	...	เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จแบบไม่เกิดปัญหา

aWORKSHOP	เอาที่ดินจริงมาออกแบบโครงการ	จัดท�าแผนการเงิน	วางระบบบัญชี	/	ภาษี	เพื่อให ้

	 	ท่านท�าและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	ได้จริงๆ

กิจกรรม วันอบรม / ชั่วโมง วิทยากร สถานที่อบรม

21.	W O R K S H O P 	 ก า ร ท� า โ ค ร ง ก า ร 

	 อสังหาริมทรัพย์ ท่ีเกิดผลส�าเร็จได ้จริง	 

		(เสวนา)

วันอาทิตย์	11/11/61
09.00	–	16.00	น.

คุณวิเชียร	ลิขิตสัมพันธ์	
คุณพศิน	จิตติจันทรา

โรงแรมวีวิช

22.	GUEST	SPEAKER
วันเสาร์	17/11/61
09.00	–	12.00	น.

อ.วิศิษฎ์		เตชะเกษม

หมายเหต ุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้เข้า

อบรมเป็นส�าคัญ



ผู้เข้าอบรมสามารถขอค�าปรึกษาทางธุรกิจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่	ได้แก่

	 1.	การวเิคราะห์โครงการ	/	การบรหิารการเงนิ	/	การลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์	/	การเข้าจดทะเบยีน 

	 	 ในตลาดหุ้น

	 2.	การขอสินเชื่อกับธนาคาร

	 3.	การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

	 4.	คดีความที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

	 5.	ปัญหาทางบัญชี

	 6.	ปัญหาทางภาษีอากร

	 7.	ปัญหาการบริหารจัดการตามข้อกฎหมาย

	 โดยผู้เข้าอบรมต้อง	E-mail	ค�าถามมาที่	sumrej2011@gmail.com	ซึ่งโครงการจะตอบกลับให้กับ

ท่านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

	 กรณีที่ต้องจัดประชุมกับท่าน	จะด�าเนินการจัดประชุมที่ห้องประชุมของ	FPM	CONSULTANT	ซึ่ง 

จะได้แจ้งนัดหมายกับท่านต่อไป	สิทธิในการได้รับค�าปรึกษาจะครอบคลุมระยะเวลา	4	เดือนนับตั้งแต ่

วันเปิดอบรมโครงการวันแรก

ค่าสมัครอบรม

สิทธิพิเศษ

1. จ�ำนวน 48,150 บำท (สี่หมื่นแปดพันหน่ึงร้อยห้ำสิบบำท) 

 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.	ค่าสมัครหลักสูตรรวมสิ่งที่ท่านจะได้รับ	คือ

	 			2.1		 เอกสารประกอบการอบรม

	 			2.2		 File	 จัดท�า	 Cash	 Flow	 และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของ 

	 	 	 โครงการอสังหาริมทรัพย์

	 			2.3		 อาหารกลางวนัและอาหารว่าง	ตลอดระยะเวลาของหลกัสตูรการอบรม



สถานที่อบรมหลักสูตร

แผนที่โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น

แผนที่โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น

CONCISE REAL ESTATE ENTREPRENEUR BY FPM (CRE-FPM ขอนแก่น)



คุณชาย	กิตติคุณาภรณ	์M.S.	 (Economics)	Kasetsart	University	/	ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ	FPM	
CONSULTANT	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	เศรษฐศาสตร์การเงิน	/	อาจารย์พิเศษโครงการ	MBA	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	และวิทยาเขตตรัง,	โครงการ	NEC	มหาวิทยาลัยบูรพา,	โครงการ	MBA	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,	 โครงการที่ปรึกษาแผนธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,	 ผลงานต�าราทางการเงินกว่า	
200	รายการ	ใน	SE-ED	/	นักลงทุนในตลาดหุ้น	/	ฯลฯ

คุณมิตรทอง	 ชูลิตะวงศ์	 ปริญญาโท	 (MBA)	 มหาวิทยาลัยสยาม	 สาขาการเงิน	 /	 กรรมการผู้จัดการ	MSG	 
CONSULTANT	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	การเงิน,	บัญชี,	ภาษีอากร,	การตรวจสอบภายใน,	การวางระบบงาน,	
การสอบบัญชี	 /	ผลงานทางวิชาการ	 /	ประสบการณ์	 :	วิทยากรบรรยาย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	
ธ.ออมสิน,	บจ.บ้านบัญชี	ภาษีอากร,	บจ.สหการประมูล	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	The	Financial	Analyst	
/	ผลงานเขียนต�ารา	/	หนังสือ	ลุยธุรกิจ,	คุยเฟื่องเรื่องภาษี	และอื่นๆ

คุณวิศิษฎ์	เตชะเกษม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	ศาสตร์ว่า
ด้วยฮวงจุ้ย	 ที่เกี่ยวกับการเลือกซ้ือที่ดินและการออกแบบโครงการ	 ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์	 :	 8	
สัญลักษณ์มงคล,	หนังสือฮวงจุ้ยส�าหรับทาวน์เฮ้าส์	/	ฯลฯ

ดร.โสภณ	พรโชคชัย	ดุษฎีบัณฑิต	การวางแผนพัฒนาเมือง	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	/	ประธานกรรมการ
บริหาร	บจก.	 เอเจนซี่	 ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	 /	 สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	 ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน	
อสังหาริมทรัพย์	 การพัฒนาเมือง	 ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ	 (Corporate	 Social	 
Responsibility)	ผลงานทางวชิาการ	/	ประสบการณ์	:	ผูอ้�านวยการศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสังหารมิทรพัย์
ไทย	AREA

คุณพรศักดิ์	สิมะพรชัย	ปริญญาโท	Master	of	Construction	Management	(M.S.C),	University	of	Okla-
homa,	USA	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	วิเคราะห์การลงทุน,	Feasibility	Studies,	จัดท�างบประมาณโครงการ	และ
จัดสรรงบประมาณโครงการ	ผลงานทางวิชาการ	/	ประสบการณ์	:	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์โครงการและบริหาร
โครงการ	บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท	/	อาจารย์พิเศษ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์รังสิต	/	ฯลฯ

ทีมวิทยากร



คุณสุธี	สุเมธานนทศักดิ์	ปริญญาโท	เคหพัฒนศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/	
Executive	Advisor	บริษัท	พฤกษา	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมบริหาร
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	ผลงานวิชาการ	 /	ประสบการณ์	 :	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บจก.โจนส์	
แลง	ลาซาลล์	แมนเนจเมนท์,	สมาชกิสมาคมการบริหารจดัการทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย	ผลงานทางวชิาการ	
/	ประสบการณ์	:	วิทยากร	ปริญญาโท	สาขา	Facility	Management	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คุณชาวิช	 ฉายปัญญาเลิศ	 ปริญญาโท	 (คพ.ม.)	 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 /	รองผู้อ�านวยการ	ที่ปรึกษา	 -	สถาปนิก	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	 (มหาชน)	
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ	 :	 ออกแบบสถาปัตยกรรม	 วางผังโครงการที่อยู่อาศัย	 ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์	 :	
วิทยากรพิเศษ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ,	 Pruksa	 School	 บริษัท	 พฤกษาเรียล 
เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	,	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	/	ฯลฯ

ว่าทีร้่อยตร	ีอภสิทิธิ	์ภทัรดุษฎ	ีปรญิญาโท	(คพ.ม.)	เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 /	ผู้จัดการ	ที่ปรึกษา-สถาปนิก	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	ออกแบบ
สถาปัตยกรรม	วางผงัโครงการทีอ่ยูอ่าศยั	ผลงานทางวชิาการ	/	ประสบการณ์	:	วทิยากรพเิศษ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	,	Pruksa	School	บริษัท	พฤกษาเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ฯลฯ

คุณสุมิตรา	 วงภักดี	 Engineering	 and	 Business	 Management	 (EBM),	 Faculty	 Of	 Engineering	 
Thammasat	University	 /	สาขาที่เชี่ยวชาญ:	การวางแผนการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์	 /	ผลงานทาง
วิชาการ/ประสบการณ์:	วิทยากรพิเศษหลักสูตรการวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ม.ธรรมศาสตร์	 /	วิทยากร
พิเศษหลักสูตรการวางแผนการตลาด	ม.รัตนโกสินทร์	ฯลฯ

คุณวุฒิพงศ์	พรพรหมประทาน	ปริญญาโท	(คพ.ม.)	เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 การท�างาน	 :	 รองผู้อ�านวยการ	 สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม	 ธนาคาร
เกียรติ	นาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	วิเคราะห์การลงทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้
เช่า	:	อพาร์ทเม้นท์,	โรงแรม	ฯลฯ	ผลงานทางวิชาการ	/	ประสบการณ์	:	วิทยากร	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	ม.ศิลปากร,	โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย	/	ฯลฯ

คุณพันธวัฒน์	อาจศิริมานะชัย	ปริญญาตรี	Computer	Science	วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	,	มหาวิทยาลัย
มหิดล	การท�างาน	:	CEO	บริษัท	เมทราไบต์	คลาวน์	จ�ากัด	และ	บริษัท	เมทราไบต์	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	
ผู้ให้บริการระบบ	Cloud	Server	,	จดทะเบียนโดเมน	,	ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	/	CEO	บริษัท	PTE	Group	
จ�ากัด	 นายหน้าอสังหาริมทรัพย์	 /	 Share	 Holder	 บริษัท	 อาสา	 เรียลเอสเตท	 จ�ากัด	 ผู้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์	แอลติจูด	มาสเตอรี่

คุณศิรประภา	รักษ์สุจริต	Bachelor’s	Degree	of	Journalist	and	Mass	Communication	Thammasat	
University	 (First-Class	 Honors)	 Certified	 International	 Property	 Specialist	 (CIPS),	 USA,	 The	 
National	Association	of	Realtors	(NAR),	USA	การท�างาน	:	Sales	&	Marketing	:	TCC	Capital	Land	
/	Sales	Manager	:	The	Bangkok	Residence	ประสบการณ์	:	วิทยากรและนักเขียน	Prop2morrow	/	
เจ้าของ	Facebook	Fanpage	“อสังหาฯเรื่องจิ๊บๆ”	/	วิทยากร	“หลักสูตรการลงทุนอสังหาฯ	ง่ายกว่าที่คิด	 
รุ่น	2”	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศรีราชา	 /	วิทยากรงาน	“ใกล้รุ่ง”	2morrow	Fair	
2017	:	2morrow	Group

พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ	/	วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	
ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ




