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        ในปจจุบันการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจไดเขามามีบทบาท
สำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
เพื ่อใหองคกรสามารถแขงขันได เปนความจำเปนอยางยิ ่งขององคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน

      คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสำคัญของ
การวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจเปนอยางมาก จึงไดเปดการอบรมหลักสูตร
“การเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

     เพื่อมุงเนนพัฒนาทักษะของผูบริหารงานดานนี้ โดยใชหลักและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะห อันจะทำใหผู เขารับการอบรมสามารถนำมาใชในการบริหาร
การจัดการภายในองคกรของตนใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
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วัตถุประสงค

 .1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรูและความสามารถทางการวิเคราะหธุรกจิ

และเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรูและสามารถ.ในการแขงขันไดในยุคปจจุบัน 

ทั้งดานการตลาด การเงินและการลงทุน

เพื่อเปนการตอยอดใหผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติ

เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูดานการวิเคราะหการเเขงขันเเละวิเคราะหความเสี่ยง

ของทางองคกร

3.



หัวขอการบรรยาย

          วิเคราะหการตลาดในหลายดาน หลายแงมุม เชน ความสามารถ

ขององคกร วิเคราะหภูมิคุนกันทางการตลาดผานการเขาใจการเปลี่ยน

แปลงสำคัญที่ทำใหเกิดสถานการณ “Change or Die”  และหนทาง

รองรับที่องคกรในปจจุบันพึงมี ในการสรางคุณคาและวิธีตอบสนองขั้นสูง

ตอความคาดหวังและตองการของลูกคาในยุคที่ตลาดอิ่มตัว รวมถึงวิเคราะห

กลยุทธและกระบวนการวางแผนกลยุทธสรางการเติบโตใหโดนใจ รวดเร็ว

คุมคา โดดเดนและปองกันการเสียตำแหนง Check list วิเคราะหการ

ปฏิบัติการและผลการปฏิบัติการในหลายระดับ

 Marketing Analysis - การวิเคราะหดานการตลาด  

Financial Analysis - การวิเคราะหทางการเงิน 

             การแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ การวิเคราะห

งบการเงินในเรื่อง  Balance  Sheet,  Profit  and Loss, 

Statement of stockholder’s equity, Cash flow statement 

การทำงบกระแสเงินสดครอบคลุม  3  กิจกรรมและการตีราคา

สินคาคงเหลือ คาเส่ือมราคาและต้ังหน้ีท่ีคาดวาสงสัยจะสูญ ดวยวิธี

การวิเคราะหที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ ทราบถึงความสามารถ

ในการทำกำไร ความสามารถในการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

การรับมือสภาพเสี่ยงทางการเงินและสภาพคลองเพื่อภาพรวมทาง

การเงินที่ชัดเจน

Business Analysis - การวิเคราะหธุรกิจ 

  
และจุดแข็งในองคกร

การประเมินทัศนคติ 

ประเมินจุดออน

คานิยม และความเชื่อ
ของผูนำองคกร

การสรางกลยุทธ
การแขงขันปจจัยภายในองคกร

รูถึงขอจำกัด
ทางสังคมและกฎหมาย

ปจจัยภายนอกองคกร

วิเคราะหสภาพแวดลอม
เพื่อกำหนดโอกาสทาง
ธุรกิจหรือความเสี่ยงภัย

              ความรูครบเครื่องเรื่องการวิเคราะหธุรกิจทั้งภายในองคกร

ตั้งแต การตลาด  การผลิต  การวิจัยและพัฒนา  การบริหารทรัพยากร

บุคคล  ตลอดจนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลตอองคกร   เชน 

พฤติกรรมในสังคม  นวัตกรรมใหม ๆ  ฯลฯ  รวมไปถึงการวิเคราะหลูกคา

การแบงสวนตลาด  การวิเคราะหคูเเขง   โดยผูเขาอบรมจะไดรูจักเเละเขาใจ 

Five Force Model  ในการวิเคราะหการเพิ่มและลดผลกำไรขององคกร 

โดยมุงความกระจางชัดถึงจุดยืนในปจจุบัน หนทางกาวหนาในอนาคตและวิธี

การมุงไปสูจุดหมายนั้นอยางชาญฉลาด เพื่อความไดเปรียบทางการเเขงขัน



              ทำความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ตั้งแตผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ  (GDP) ความเคลื่อนไหวของคาเงิน  ดัชนีการบริโภค

ความเช่ือม่ันของผูบริโภค อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบ้ีย รวมไปถึงความรู

ดานเศรษฐกิจตางประเทศท่ีสงผลตอเศรษฐกิจไทย เชน วิกฤตเงินทุนไหลออก 

วิกฤตการณการเงินโลก เปนตน

 Macroeconomic Analysis
การวิเคราะหเศรษฐกิจ

            

              สรางความไดเปรียบทางการเเขงขัน ดวยเเนวทางเเละเทคนิค

การวิเคราะหการเเขงขันท่ีผานการรับรองมาเเลววาไดผลอยาง Blue Ocean 

Strategy  พรอมทั้งยกตัวอยาง  Case study  การแขงขันทางธุรกิจหลาย

ประเภทธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเเละเห็นภาพท่ีชัดเจน  เชน การ

วิเคราะหเสนทางสรางความแตกตางท้ัง  6  เสนทาง วิธีใชสมรรถนะหลัก

และทรัพยากรขององคกรใหไดเปรียบสูงสุด  รวมถึงการสรางกลุมที่ยัง

ไมไดเปนลูกคาใหกลายเปนลูกคาขององคกร

Competitive Analysis - การวิเคราะหการแขงขัน 

Our Market

class 1

class 2

class 3

 Business Risk Analysis
การวิเคราะหความเสี่ยงทางธุรกิจ

การวิเคราะหความเสี่ยงทางธุรกิจจะเรียนรูถึงหลักการวิเคราะหและการบริหาร

ความเส่ียง ไมวาจะเปนความเส่ียงทางการเงิน หรือความเส่ียงทางกลยุทธ เปนตน

Global Economic Perspective
มุมมองเศรษฐกิจโลก

              เรียนรูและอัพเดตภาพรวมและสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนรอบโลก 

ผานการวิเคราะหความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอทุกภูมิภาค ท้ังสหรัฐอเมริกา

ยุโรป จีน เอเชีย และไทย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

หัวขอการบรรยาย (ตอ)



ตารางเวลาการอบรม
และสถานที่
อบรมวันพุธ , วันพฤหัสบดี

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

พ�ธที่ 
1 มีนาคม 2566

พฤหัสบดีที่ 
2 มีนาคม 2566

พฤหัสบดีที่ 
9 มีนาคม 2566

พ�ธที่ 
15 มีนาคม 2566

เสาร�ที่ 
11 มีนาคม 2566

พฤหัสบดีที่ 
16 มีนาคม 2566

เสาร�ที่ 
18 มีนาคม 2566

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

09.00–16.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

09.00–16.00 น.

3

3

6

3

3

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อ.นวพร บุศยสุนทร

รศ.ดร.มนชยา  อ�รุยศ

รศ.ดร.มนชยา  อ�รุยศ

6 อ.ณรงค�เวทย�  วจนพานิช

Competitive Analysis
การว�เคราะห�การแข�งขัน(ต�อ)

Financial Analysis
การว�เคราะห�ทางการเง�น

18.00–21.00 น. 3 รศ.ดร.สรายุทธ� นาทะพันธ�
Business Risk Analysis

การว�เคราะห�ความเสี่ยงทางธุรกิจ

Macroeconomic Analysis
การว�เคราะห�เศรษฐกิจ

Global Economic Perspective
มุมมองเศรษฐกิจโลก

Marketing Analysis
การว�เคราะห�ด�านการตลาด

Competitive Analysis
การว�เคราะห�การแข�งขัน

1

2

3

4

5

6

7

8

พ�ธที่ 
8 มีนาคม 2566

18.00-21.00 น. 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย
Business Analysis

การว�เคราะห�ธุรกิจ



ภาพบรรยากาศการอบรม

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



คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

อ.นวพร บุศยสุนทร
ขาราชการบํานาญ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.ณรงคเวทย วจนพานิช
ผูเช่ียวชาญดานการตลาดและการขาย

อ.ธนเดช มหโภไคย
    ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการบริษัทจดทะเบียน

รศ.ดร.สรายุทธ นาทะพันธ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สโตนเฮนจ อินเตอร จํากัด (มหาชน)

อนุกรรมการลงทุน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

รศ.ดร. มนชยา อุรุยศ
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



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

Business Analysis Program รุนที่ 81

https://bit.ly/3XnT3tZ หรือ สแกน QR Code ไดที่
SCAN 
เพื่อสมัคร


