
หลักสูตรการวิเคราะหและการบริหารโครงการลงทุน

Chulalongkorn University

Project Investment:
Analysis and Management รุนที่ 8

    10  -  28 กันยายน  2562

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวุฒิบัตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



Project Investment:
Analysis and Management รุนที่ 8

       ปจจุบันธุรกิจตาง ๆ  มีการแขงขันกันสูงและรุนแรง การตัด

สินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตามจึงมีความสำคัญและจำเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองมีการวางแผน  การวิเคราะหและการศึกษาความเปน

ไปไดของโครงการ    เพื่อใหมั่นใจวาโครงการลงทุนดังกลาวใหผล

ตอบแทนคุมคา และสามารถดำเนินการใหอยูรอดไดภายใตความ

เสี่ยง    และความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการในองคกรและการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี   ฉะนั้น  องคความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ

ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการวิเคราะหความสามารถใน

การทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเปนสิ่งที่ผูบริหาร ผูจัดการ 

และผูรับผิดชอบโครงการลงทุนจำเปนตองมี  เพื่อใชในการตัดสิน

ใจอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทน

สูงสุดจากการลงทุนโครงการ

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จึงเปดอบรมหลักสูตร “การ

วิเคราะหและการบริหารโครงการลงทุน”  เพื่อใหความรู หลักคิด

และแนวทางการวิเคราะหการวางแผนและบริหารโครงการอยาง

มีประสิทธิผล  รวมถึงเครื่องมือตางๆ  ในการประเมินการลงทุน

โครงการ  (Project  Evaluation)  การศึกษาความเปนไปได 

(Project Feasibility Study)  การวิเคราะหความสามารถในการ

ทำกำไร  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน  เทคนิคการเขียนโครง

การเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน   และการบริหารความเสี่ยง

ของโครงการ (Project Risk Management) ตลอดจนการศึกษา

ถึงการตัดสินใจภายใตสถานการณความไมแนนอน และกรณศีึกษา 

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจถึงหลักการบริหารโครงการอยางเปนระบบ

2.  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถจัดทำขอเสนอโครงการ (Project Proposal)    

     เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ

3.  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถประเมินความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุน

4.  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหถึงแนวโนม ผลตอบแทน ตนทุนรวมถึงความ

     เสี่ยงของโครงการ

5.  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได

     ดวยตนเอง



( Project Investment Analysis )

( Project Financial Analysis )

หัวใจสูความสำเร็จของโครงการคือเรื่องการเงิน  ในหลักสูตรนี้ทานจะไดเขาใจถึงวัตถุ

ประสงคในการวิเคราะหการเงิน ไดเรียนรูแนวคิดการบริหารการเงิน การประมาณเงิน

ลงทุน โครงสรางทางการเงิน เครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ เชน ระยะ

เวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนลดคา  ดัชนีการทำกำไร เกณฑการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงและตัวแปรตาง ๆ รวมไป

ถึงปญหาของโครงการในดานการเงิน

ในหลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเขาใจตั้งแตวัตถุประสงคของการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการตลอดจนสามารถวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในโครงการทั้ง

ภายนอกและภายใน  การวิเคราะหดานการเงินและมีความเขาใจในการวิจัยตลาดซึ่ง

จะทำใหสามารถนำไปใชในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการได

หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุน  ตั้งแต

การศึกษาดานการเงิน  คาใชจายกอนดำเนินการ  เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะหผลตอบ

แทนการลงทุน เกณฑตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไม รวมไปถึงการประเมินผลการเงินภาย

ใตความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงของโครงการ และการประเมิน

ผลโครงการลงทุน

การวิเคราะหโครงการลงทุน    

การวิเคราะหทางการเงินของโครงการ 

โครงสรางหลักสูตร 
            

 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( Project Feasibility Study )



หัวใจสูความสำเร็จของโครงการคือเรื่องการเงิน  ในหลักสูตรนี้ทานจะไดเขาใจถึงวัตถุ

ประสงคในการวิเคราะหการเงิน ไดเรียนรูแนวคิดการบริหารการเงิน การประมาณเงิน

ลงทุน โครงสรางทางการเงิน เครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ เชน ระยะ

เวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนลดคา  ดัชนีการทำกำไร เกณฑการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงและตัวแปรตาง ๆ รวมไป

ถึงปญหาของโครงการในดานการเงิน

หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุน  ตั้งแต

การศึกษาดานการเงิน  คาใชจายกอนดำเนินการ  เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะหผลตอบ

แทนการลงทุน เกณฑตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไม รวมไปถึงการประเมินผลการเงินภาย

ใตความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงของโครงการ และการประเมิน

ผลโครงการลงทุน

( Project Financial Technique for Business Loan )

หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงองคประกอบของการพิจารณาใหสินเชื่อและ

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ ตั้งแตวัตถุประสงคของการกู การจายชำระหน้ี

การปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงเขาใจหลักในการพิจารณาใหสินเชื่อ รูจักทุนประกอบ

การหลักประกัน และเกณฑสำคัญเกี่ยวกับแผนการผลิต/ใหบริการ 

หลักสูตรนี้   ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธของตนทุนและกำไร  การ

พิจารณาความสามารถในการทำกำไร ซึ่งจะสัมพันธทั้งในดานของกำลังการผลิตและ

ความตองการของตลาด การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใหบริการ นอกจากนี้

ยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินความคุมคาของโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถ

ในการทำกำไร การวางแผนกลยุทธขององคกรกับกรอบการเพิ่มคา โดยใช Economic

Profit (EP) และ Economic Value Added (EVA) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเนนการยก

ตัวอยางและกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง

การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน    

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบัน
การเงิน

โครงสรางหลักสูตร 
            

การวิเคราะหความสามารถในการทำกำไรและ
การบริหารผลกำไร

( Project Risk Management )

การลงทุนยอมมีความเสี่ยง  หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

ผลกระทบความเสี่ยงของโครงการ ความไมแนนอนและขอจำกัดในการบริหารโครงการ

สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง  รวมไปถึงเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธ

การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย

( Profitability Analysis and Management )



ดร.ภาณุ เชาวปรีชา 

ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ  

อาจารยธนเดช  มหโภไคย

อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ไตรรัตน จารุทัศน

หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงองคประกอบของการพิจารณาใหสินเชื่อและ

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ ตั้งแตวัตถุประสงคของการกู การจายชำระหน้ี

การปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงเขาใจหลักในการพิจารณาใหสินเชื่อ รูจักทุนประกอบ

การหลักประกัน และเกณฑสำคัญเกี่ยวกับแผนการผลิต/ใหบริการ 

การลงทุนยอมมีความเสี่ยง  หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

ผลกระทบความเสี่ยงของโครงการ ความไมแนนอนและขอจำกัดในการบริหารโครงการ

สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง  รวมไปถึงเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธ

การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย

การวางแผนและบริหารโครงการ    

โครงสรางหลักสูตร 
            

เขาใจความแตกตางระหวางการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไป   วัตถุประสงค

โครงการ วงจรชีวิตของงานโครงการ เรียนรูขั้นตอนในการบริหารโครงการ ตั้งแตการ

เริ่มโครงการ การวางแผน จนถึงเทคนิคการวางแผนกิจกรรมและเวลาในโครงการ การ

ติตามและควบคุมโครงการ จนถึงการปดโครงการ

( Project Planning and Management )

กรรมการผูจัดการ บริษัท บิสซิเนส แอคคิวเมน จำกัด

การประเมินผล
ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18,900บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและ

ไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว

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

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่คาธรรมเนียมการอบรม 

คณาจารย และผูทรงคุณวุฒิ
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ภาพความประทับใจ
            



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

ใบสมัคร Project Investment:
Analysis and Management รุนที่ 8

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

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

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

www.unisearch.chula.ac.th 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..................................................................................................................................................

ที่อยู...................................................................................................................................................................

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

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

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

มือถือ

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

 ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

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


