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      คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเปดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหและการบริหารโครงการลงทุน”  เพื่อใหความรู 

หลักคิดและแนวทางการวิเคราะหการวางแผนและบริหารโครงการอยางมีประสิทธิผล  รวมถึงเครื่องมือตาง ๆ  ในการประเมินการลงทุนโครงการ  

(Project  Evaluation)  การศึกษาความเปนไปได (Project Feasibility Study)  การวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร  การวิเคราะหฐานะ

ทางการเงิน  เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน   และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) 

ตลอดจนการศึกษาถึงการตัดสินใจภายใตสถานการณความไมแนนอน และกรณศีึกษา รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

       ปจจุบันธุรกิจตาง ๆ  มีการแขงขันกันสูงและรุนแรง การตัด

สินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตามจึงมีความสำคัญและจำเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองมีการวางแผน  การวิเคราะหและการศึกษาความเปน

ไปไดของโครงการ    เพื่อใหมั่นใจวาโครงการลงทุนดังกลาวใหผล

ตอบแทนคุมคา และสามารถดำเนินการใหอยูรอดไดภายใตความ

เสี่ยง    และความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการในองคกรและการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี   ฉะนั้น  องคความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร

และการบริหารผลกำไร จึงเปนสิ่งที่ผูบริหาร ผูจัดการ และผูรับผิดชอบโครงการลงทุนจำเปนตองมี  เพื่อใชในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งยังสงผลใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ

Project Investment
Analysis and Management

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจถึงหลักการบริหารโครงการอยางเปนระบบ

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถจัดทำขอเสนอโครงการ (Project Proposal)    

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถประเมินความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุน

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหถึงแนวโนม ผลตอบแทน ตนทุน

รวมถึงความเสี่ยงของโครงการ

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได

ดวยตนเอง



หัวขอการบรรยาย

หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุน  ตั้งแต

การศึกษาดานการเงิน  คาใชจายกอนดำเนินการ  เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะหผลตอบ

แทนการลงทุน เกณฑตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไม รวมไปถึงการประเมินผลการเงินภาย

ใตความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงของโครงการ และการประเมิน

ผลโครงการลงทุน

การวิเคราะหโครงการลงทุน 
( Project Investment Analysis )LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566

ในหลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเขาใจตั้งแตวัตถุประสงคของการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการตลอดจนสามารถวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในโครงการทั้ง

ภายนอกและภายใน  การวิเคราะหดานการเงินและมีความเขาใจในการวิจัยตลาดซึ่ง

จะทำใหสามารถนำไปใชในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการได

 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( Project Feasibility Study )

หัวใจสูความสำเร็จของโครงการคือเรื่องการเงิน  ในหลักสูตรนี้ทานจะไดเขาใจถึงวัตถุ

ประสงคในการวิเคราะหการเงิน ไดเรียนรูแนวคิดการบริหารการเงิน การประมาณเงิน

ลงทุน โครงสรางทางการเงิน เครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ เชน ระยะ

เวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนลดคา  ดัชนีการทำกำไร เกณฑการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงและตัวแปรตาง ๆ รวมไป

ถึงปญหาของโครงการในดานการเงิน

การวิเคราะหทางการเงินของโครงการ
( Project Financial Analysis )



หัวขอการบรรยาย

การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน
( Project Risk Management )

การลงทุนยอมมีความเสี่ยง  หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

ผลกระทบความเสี่ยงของโครงการ ความไมแนนอนและขอจำกัดในการบริหารโครงการ

สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง  รวมไปถึงเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธ

การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย

หลักสูตรนี้   ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธของตนทุนและกำไร  

การพิจารณาความสามารถในการทำกำไร ซึ่งจะสัมพันธทั้งในดานของกำลังการผลิตและ

ความตองการของตลาด การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใหบริการ นอกจากนี้

ยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินความคุมคาของโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถ

ในการทำกำไร การวางแผนกลยุทธขององคกรกับกรอบการเพิ่มคา โดยใช Economic

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

ตัวอยางและกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง

การวิเคราะหความสามารถ
ในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร

( Profitability Analysis and Management )

หลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงองคประกอบของการพิจารณาใหสินเชื่อและ

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ ตั้งแตวัตถุประสงคของการกู การจายชำระหนี้

การปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงเขาใจหลักในการพิจารณาใหสินเชื่อ รูจักทุนประกอบ

การหลักประกัน และเกณฑสำคัญเกี่ยวกับแผนการผลิต/ใหบริการ 

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
( Project Financial Technique for Business Loan )



หัวขอการบรรยาย

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

อ.ธนเดช มหโภไคย
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีปรึกษาดานการบริหารกลยุทธ ความเส่ียงและการจัดการคุณภาพ

อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ

อาจารยประจํา คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ไตรรัตน จารุทัศน
กรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลด้ิงส จํากัด, 

บริษัท ศุภากรโฮลด้ิง จํากัด

ดร.ภาณุ เชาวปรีชา

การวางแผนและบริหารโครงการ
( Project Planning and Management )

เขาใจความแตกตางระหวางการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไป   วัตถุประสงค

โครงการ วงจรชีวิตของงานโครงการ เรียนรูขั้นตอนในการบริหารโครงการ ตั้งแตการ

เริ่มโครงการ การวางแผน จนถึงเทคนิคการวางแผนกิจกรรมและเวลาในโครงการ 

การติดตามและควบคุมโครงการ จนถึงการปดโครงการ



ตารางเวลาการอบรม
และสถานที่
อบรมวันอังคาร , วันพุธ

เเละวันเสาร

เรียนออนไลนผาน

เวลา 18:00 - 21:00 น. 

เวลา 09:00 - 16:00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

กำหนดการ

การประเมินผล ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด 

จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว

คาธรรมเนียมการอบรม 

 089-8937286 , 02-2186237               @cu_learn             chulalearn@gmail.com

วันอบรม เวลา หัวข�อการบรรยาย ชั่วโมง ว�ทยากร

เสาร�ที่ 
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อ.ธนเดช  มหโภไคย
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Project Financial Analysis
การว�เคราะห�ทางการเง�นของโครงการ

อังคารที่ 
7 กุมภาพันธ� 2566

18.00–21.00 น. 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย

รศ.ไตรรัตน�  จารุทัศน�

How to write Project Loan Proposal
เทคนิคการเข�ยนโครงการเพ�่อขอสินเชื่อสถาบันการเง�น

How to write Project Loan Proposal
เทคนิคการเข�ยนโครงการเพ�่อขอสินเชื่อสถาบันการเง�น (ต�อ)

Project Planning and Management
การวางแผนและบร�หารโครงการ

Project Planning and Management
การวางแผนและบร�หารโครงการ (ต�อ)

Project Investment Analysis
การว�เคราะห�โครงการลงทุน

Project Feasibility Study
การศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ
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เสาร�ที่ 
18 กุมภาพันธ� 2566

3

ผศ.ประเสร�ฐ  อัครประถมพงศ�
Profitability Analysis and Management

การว�เคราะห�ความสามารถในการทํากําไรและการบร�หารผลกําไร

Project Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงของโครงการลงทุน

13.00-16.00 น.

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.



ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

• E-mail : chulalearn@gmail.com

**สํารองท่ีน่ังสําหรับผูท่ีชําระเงินลวงหนาเทาน้ัน**

1. สมัครออนไลน ผาน Google Form

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 

089-8937286 , 02-2186237 หลักสูตรว�ฒิบัตร คณะเศรษฐศาสตร�

จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย - Econ CU

@cu_learn
Telephone Email Facebook Line

chulalearn@gmail.com

ติดตอเรา

Project Investment: Analysis and Management
รุนที่ 9

https://bit.ly/3DIrnst หรือ สแกน QR Code ไดที่
SCAN 
เพื่อสมัคร


