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      ในปจจุบัน การดำเนินธุรกิจในสวนงานตาง ๆ ขององคกรจะตองมีเรื่อง

การเงินเขามาเก่ียวของกับการจัดการธุรกิจ ดังน้ันจึงไมเพียงเฉพาะนักการเงิน

เทาน้ันท่ีจำเปนตองรู แตผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็จะตองสามารถบริหาร

การเงินขององคกรไดดวยเชนกัน   ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ตองมีความรูพื้นฐาน

ทางดานการเงิน  รวมถึงตองเขาใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งตลาดเงินและ

ตลาดทุนของไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงินและสิ่งแวดลอมทั้ง

เศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะตองรูจักการ

บริหารรายรับและรายจายขององคกร เขาใจสภาพคลองทางดานการเงินของ

องคกร จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางดานการเงินเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับองคกรได   

      จากเหตุผลสำคัญดังที่กลาวมา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดจัด

อบรมหลักสูตร  “หลักการจัดการดานการเงินและการวางแผนภาษี  รุน 52”

เพื่อตอบสนองความตองการแกนักการเงินและผูบริหารขององคกรที่จะ

เรียนรูดานการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไมไดเนนหนักทางดานการ

คำนวณทางการเงิน  แตมุงหวังใหผูเขาอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผน

ทางดานการเงินและการลงทุนไดอยางถูกตอง  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

  

เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักคิดดานเศรษฐศาสตรการเงินและการบริหารการเงินท่ีนักการเงินและผู

บริหารควรคำนึงถึง

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถอานและวิเคราะห  รวมท้ังการวางแผนทางการเงินขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถใชขอมูลทางดานการเงินท่ีองคกรมีอยู เพ่ือเปนประโยชนในการตัดสินใจดาน

การบริหารและวางแผนดานภาษี ท้ังภาษีธุรกิจและภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ  และจัดการดานการวางแผนทางการเงินขององคกรได



 หลักการบริหารการเงิน (Financial Management)

การวิเคราะหรายงานการเงิน (Financial Report and Analysis)

การบริหารและการวางแผนภาษีองคกรธุรกิจ (Corporate Tax Management and Planning)

เรียนรูหลักการบริหารการเงินที่จะชวยสรางความมั่งคงใหแกองคกรและ

 ผูถือหุนผานการทําความเขาใจโครงขายการสรางมูลคาใหแกผูถือหุนหนาที่

  และความรับผิดชอบของผูบริหารการเงิน  การวิเคราะหงบจายลงทุนซึ่งจะ

  ประกอบดวย ตารางสรุปเงินลงทุนและเครื่องมือที่ใชตัดสินใจลงทุนในโครงการ

  เกณฑการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน   ตนทุนเงินทุนและการวิเคราะหหา

  โครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม  รวมทั้งการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

จัดการสภาพคลองของกิจการ

      เรียนรูองคประกอบของรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่

  สําคัญ เขาใจความหมายและสมการของงบตางๆที่จะชวยใหวิเคราะห

งบการเงินไดงายขึ้น เเละเห็นภาพความสามารถในการทํากําไร การบริหาร

ทรัพยากร   การชําระหนี้  และสภาพคลองทางการเงินจนถึงตัวอยาง

 การจัดทํางบฯเพื่อนําไปประยุกตใชจริงในรูปแบบตางๆ   เชน  งบดุล 

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุน งบกระแส

   เงินสด เปนตน 

  เรียนรูกับการบริหารภาษีทั้งในเชิงองคกร ( Corporate Income Tax Management ) 

   และบุคคล  (Personal  Income  Tax - Management) รูจักขอพิจารณาและเครื่องมือ

    วัดประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี  เขาใจถึงความแตกตางของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

     และนิติบุคคลรวมถึงวิธีการยื่นภาษี   และวิธีจัดการภาษีอยางมีประสิทธิภาพคุมคา  เชน

     การคํานวณกําไรสุทธิ รูรายจายตองหาม สิทธิประโยชนทาง ภาษีเงินไดนิติบุคคลการวาง

     แผนภาษีโดยใชสิทธิประโยชนทางกฎหมาย อัตราภาษีธุรกิจขนาดกลางขนาดยอมและ

    เงินไดบุคคลธรรมดา การทําประกันภัย  หลักงายๆ ในการคํานวณ ภาษีเงินไดบุคคล

  ธรรมดา การเครดิตภาษีเงินปนผล มาตรการภาษี  เปนตน

โครงสรางหลักสูตร

ความสามารถ

การลงทุน การจัดหา/ในการสรางผล
ตอบเเทน

สภาพคลอง

ระดมเงิน

เปาหมาย กิจกรรม

การระดมงาน



การวางแผนทางการเงินดวยงบประมาณ  (Financial Planning & Budgeting)

เศรษฐศาสตรการเงินพฤติกรรม (Behavioral Finance)

     ทําความเขาใจถึงความแตกตางระหวางงบการเงิน และงบประมาณ 

  ความสําคัญของการบริหารงบประมาณ (Budgeting Management) 

 ประเภทและประโยขนที่ไดจากการจัดทํางบประมาณ  ตลอดจนกระบวน

 การในการจัดทํางบประมาณหลัก ทั้งงบประมาณการดําเนินงาน และงบ

  ประมาณทางการเงิน เปนตน รวมถึงการนําไปปฎิบัติ การควบคุม และ

    ปรับปรุงงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

      เรียนรูเรื่องการพิจารณาและการตัดสินใจทางการเงิน  (Financial  Judgments 

       and Decision Makings)  รวมถึงพฤติกรรมการลงทุนในตลาดการเงินผานการให

       ความรูในเรื่อง เศรษฐศาสตรการเงิน (Financial Economics)  ตั้งแต การมองภาพ

       รวมของระบบเงิน  การประเมินมูลคา และ  จิตวิทยาการเงิน ทั้งในดานความหมาย 

       ระบบความคิดและแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาตางๆที่สําคัญตอการจัดการดาน

      การเงินใหมีประสิทธิภาพ เชน Mental Accounting, Sunk Cost Effect เปนตน

โครงสรางหลักสูตร

Financial System

Financial Markets

Capital Markets

Equity Markets

Primary Market secondary Markets

Debt

Financial Institutions

Money Markets

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Investment Analysis - หลัก  นุทงลราก์หะารคเิวราก

 นิงเรากงาท์หะารคเิวราก - sisylanA laicnaniF
       

การประเมินผล
ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18,900บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและ

ไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว

อบรมวันอังคาร, พุธ                    เวลา 18:00 - 21:00 น. 
เเละวันเสาร                              เวลา 09:00 - 16:00 น. 
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่คาธรรมเนียมการอบรม 



การวางแผนทางการเงินดวยงบประมาณ

     ทําความเขาใจถึงความแตกตางระหวางงบการเงิน และงบประมาณ 

  ความสําคัญของการบริหารงบประมาณ (Budgeting Management) 

 ประเภทและประโยขนที่ไดจากการจัดทํางบประมาณ  ตลอดจนกระบวน

 การในการจัดทํางบประมาณหลัก ทั้งงบประมาณการดําเนินงาน และงบ

  ประมาณทางการเงิน เปนตน รวมถึงการนําไปปฎิบัติ การควบคุม และ

    ปรับปรุงงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

      เรียนรูเรื่องการพิจารณาและการตัดสินใจทางการเงิน  (Financial  Judgments 

       and Decision Makings)  รวมถึงพฤติกรรมการลงทุนในตลาดการเงินผานการให

       ความรูในเรื่อง เศรษฐศาสตรการเงิน (Financial Economics)  ตั้งแต การมองภาพ

       รวมของระบบเงิน  การประเมินมูลคา และ  จิตวิทยาการเงิน ทั้งในดานความหมาย 

       ระบบความคิดและแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาตางๆที่สําคัญตอการจัดการดาน

      การเงินใหมีประสิทธิภาพ เชน Mental Accounting, Sunk Cost Effect เปนตน

โครงสรางหลักสูตร ภาพความประทับใจ

อบรมวันอังคาร, พุธ                    เวลา 18:00 - 21:00 น. 
เเละวันเสาร                              เวลา 09:00 - 16:00 น. 
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง



       

             

       

อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม

ดร. ธนัยวงศ กีรติวานิชย อ. ธนเดช  มหโภไคย 

         หุนสวน และกรรมการบริหาร หางหุนสวน ธนัยวงศ จํากัด

• กรรมการจัดทําหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs

              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วรลักษณ พรอพเพอรตี้

              กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช 

              คอรปอเรชั่น

              กรรมการ บมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรม

 

 นิติกร ระดับชํานาญการ กรมสรรพากร

 วิทยากรดานการเงิน ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อ. นวพร บุศยสุนทร อ.ทวีวัฒน กีรติวานิชย  
• ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการเงิน

• ผูดําเนินรายการ “ชั่วโมงนักบริหาร” สถานีวิทยุแหง

              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากรภาพความประทับใจ
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คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

ใบสมัคร

 ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

เบอรโทรผูติดตอ...........................................

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

Seminardd

Facebook Ad

Google Ad

Facebook Fanpage Facebook Group

Website 
Thaitrainingzone
ทางไปรษณียBrochure ในหองอบรม

อื่นๆ...............................................................

อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

E-mail

หนังสือพิมพ
คนหาจาก Google
Instagram

องคกรแจงใหทราบ เพื่อนแนะนำ

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย..........................................................................

Email Address ...........................................................................................................................................

2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย..........................................................................
Email Address .....................................................................................................................................................................

 สมัครในนามบุคคลทั่วไป สมัครในนามองคกร/บริษัท

ชื่อองคกร/บริษัท............................................................                                   ................................

ประเภทกิจการ.................................................................................................................................

ที่อยู่.................................................................................................................................................

โทร .................................โทรสาร.............................. ....       .........................................................

ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) ..............................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ .............................

Email Address ผูติดตอ .................................................

มือถือ

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

www.unisearch.chula.ac.th

1. สงใบสมัครได 2 ชองทาง

 ทางแฟกซ : 02-949-0686 

 ทางออนไลนไดที่ E-mail : cu_learn@yahoo.com

2. สามารถชำระไดโดย โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

          ‘‘ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย’’ประเภทบัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร 

             เลขที่บัญชี 152-459566-5

3. สงหลักฐานการชำระเงินมาทาง 

 Fax : 02-949-0686 , Facebook : cutrainingacademy

 E-mail : cu_learn@yahoo.com

18,900บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและ

ไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว


