
แบบเสนอโครงการประจ าปี 2562 
 

1. ชื่อโครงการ : เสวนาและบรรยายการวางแผนทางด้านการเงินเบื้องต้น (Webinar)  
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :   1. อ.ภก.บรรณสรณ์ เตชะจ าเริญสุข 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  

3.  หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีความส าคัญต่อชีวิตในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงิน
เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร การวางแผนทางการเงินเพื่อจัดหาที่อยู่
อาศัยและยานพาหนะส่วนตัว การวางแผนทางการเงินเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงในด้านของชีวิตและทรพัย์สิน การ
วางแผนการเงินเพื่อบรหิารจดัการภาษี รวมถึงการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ เพราะการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมรอบด้าน จะส่งผลให้เกิดการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้มีเกราะ
ป้องกันทางการเงนิที่ดี ดั่งเช่นในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งทั่วโลกก าลังเผชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ๑๙ 
หากไม่มีการวางแผนการจัดการสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ผู้ที่ต้องออกจากงานโดยไม่ได้คาดคิดจะ
เผชิญความยากล าบากในการหาเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันได้ หรือหากไม่มีการวางแผนเพื่อการ
เกษียณอายุที่ดี อาจท าให้ประสบความล าบากในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงบั้นปลายชีวิตได้ หรือแม้กระทั่งมีการ
วางแผนทางการเงินที่รอบด้าน แต่ขาดในส่วนของการป้องกันความเสี่ยงในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิด
เหตุไม่คาดฝัน อาจท าให้ประสบความยากล าบากทางด้านการเงินได้ เพราะอาจต้องใช้ความมั่งค่ังที่สะสมมา
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อจัดการกับความสูญเสียที่เกิดข้ึน  
 นอกจากการวางแผนทางการเงินแล้ว การมีความเข้าใจในสินทรัพย์ลงทุนแต่ละชนิดในเบื้องต้น เช่น 
ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ได้แก่ ทองค า อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จะท าให้เกิดการ
จัดสรรเงินให้งอกเงยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เป้าบรรลุหมายทางการเงินต่างๆได้เร็วข้ึน แต่ในทาง
กลับกัน หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์การลงทุนแต่ละชนิด อาจท าให้เกิดการจัดสรรเงินที่ผิดพลาด 
และอาจท าให้แผนการเงินล้มเหลวได้ เช่น น าเงินที่ต้องใช้ในระยะสั้นมาลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง อาจ
ท าให้เกิดการสูญเสียเงินต้น และท าให้เหลือเงินไม่เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ หรือแม้กระทั่งการน าเงินที่จะ
ใช้เพื่อเป้าหมายระยะยาวเช่นการเกษียณ มาลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนน้อย ก็อาจท าให้มีเงินไม่พอเมื่อ
ครบระยะเวลาตามที่ก าหนดในแผนการเกษียณ 
 การวางแผนภาษีก็มีความส าคัญต่อผู้วางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน  เพราะการที่ผู้วางแผน
การเงินมีความรู้ในสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ก็จะสามารถจัดสรรเงินตามแผนการเงินต่างๆ ไปไว้ในส่วนที่
สามารถลดหย่อนภาษีได้ เช่น น าเงินในส่วนของการลงทุนระยะยาวเพื่อแผนการเกษียณไปลงทุนใน Super 
Saving Funds (SSF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) หรือน าเงินใน
ส่วนของแผนการป้องกันความเสี่ยงในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน  ไปซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สามารถ
ลดหย่อนภาษีได ้เป็นต้น ย่อมท าให้ผู้วางแผนการเงินมเีงนิเหลอืเพิ่มข้ึนจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ และ
น าเงินที่เหลือไปจัดสรรในแผนการเงินอื่นๆได้เพิ่มข้ึนอีกด้วย 
ดังนั้น หากนักศึกษาผู้ซึ่งก าลังเข้าสู่วัยท างาน ได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินที่ดี มีความเข้าใจในสินทรัพย์
ลงทุนแต่ละชนิด ย่อมส่งผลให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินได้ตามที่ต้องการ และโครงการนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกร ศิษย์เก่า อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และ
ผู้ที่สนใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอีกด้วย 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน 



4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้จักการลงทุนและการวางแผนทางภาษีเบื้องต้น 
  

5.  ลักษณะโครงการ    
   โครงการที่ด าเนินประจ าทุกปี      โครงการทีร่ิเริ่มใหม ่    โครงการที่เคยด าเนินการมาแล้ว 
   

6.   ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดมีความสอดคล้องกับการส่งเสรมิหรือสนับสนุนด้านต่อไปดังน้ี 
6.1 การสง่เสรมิอัตลกัษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู)          
   มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สงัคม         
   เสริมสร้างพฤติกรรมคุณภาพ (จากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต) 
6.2 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) 
   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม          เสริมความรู้ทางวิชาการ       
   สร้างทักษะทางปัญญา 
  เสริมทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
   เสริมทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

6.3 พัฒนานักศึกษาตามกรอบการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ 
   กิจกรรมด้านวิชาการ    

    กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  
   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมหรือจริยธรรม 
   กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรืออนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ 
   พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัย 
6.4 สถานศึกษา 3 D 
  ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
  ด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (Drug free)  
6.5 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรูณาการกบัการเรียนการสอน  
   ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรูณาการกบักจิกรรมนกัศึกษา    
   พัฒนาสุนทรียภาพทางศลิปะและวัฒนธรรม (เช่น รดน้ าขอพร, ท าบญุเลี้ยงพระ) 
6.6 กิจกรรมให้ความรู้ด้าน QA 
   กิจกรรมให้ความรู้ด้าน QA แก่บุคลากร/นักศึกษา  
   กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัย 
6.7 กิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ 
   กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM   
   กิจกรรมเพื่อพฒันาบุคลากร (อาจารย์ / เจ้าหน้าที่) 
   กิจกรรมบรกิารวิชาการ 
   กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   อื่น ๆ ระบุ ............................................................ 

 



7.  วัน  เวลา   และสถานท่ี จัดโครงการ 
  7.1  วัน/เวลาท่ีจัดโครงการ :  วันเสาร์ 20 มิถุนายน 2563 (ภาคการศึกษาที่ 3/2562) 
  7.2  สถานท่ีจัดโครงการ : บ้านพักของอาจารย์และวิทยากร ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ 
 

8. เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
  8.1  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ      5  คน 
  8.2  ศิษย์เก่า และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผูส้นใจ  5  คน 
  

9. การด าเนินงานตาม PDCA 
ขั้นตอน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

9.1 การวางแผน (Plan)   อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
  อยู่ในแผนด าเนินงานของ.................................. 
  ไม่ได้อยู่ในแผนด าเนินงานใด ๆ  

อ.ภก.บรรณสรณ์ 
เตชะจ าเริญสุข 

9.2 ด าเนินการ (Do) 1. การจัดหาวิทยากร  
    ด าเนินการจัดหาวิทยากรผูเ้หมาะสมและมีประสบการณ์ 
โดย ติดต่อท่านวิทยากร ภก.จิรพงษ์ เกิดฤทธ์ิ 
๒. วางแผนเนื้อหาการบรรยาย จัดการบรรยายโดยผ่าน
ระบบสัมมนาออนไลน ์(Webinar) ก าหนดวันที่บรรยาย คือ 
วั น เส า ร์ ที่  20 มิ ถุ น า ย น  2563 จ า น ว น  2 ช่ั ว โม ง 
โดยประมาณ 
3. จัดการประชุม โดยผ่านระบบ facebook live  

อ.ภก.บรรณสรณ์ 
เตชะจ าเริญสุข 
ภก.จิรพงษ์ เกิดฤทธ์ิ 
(วิทยากร) 
 
 

9.3 การติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน (Check) 

1. สรุปโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจ อ.บรรณสรณ์ 
เตชะจ าเริญสุข 

9.4 การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (Act) 

1. น าข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงในครั้งต่อไป  

อ.บรรณสรณ์ 
เตชะจ าเริญสุข 

 
10.  งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน 
 ไม่มี 
 

11. รายละเอียดค่าใช้จา่ย 
  ไม่มี 
12. การประเมินผลและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย 
  แบบสอบถามความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50   
     อื่นๆ (ระบุเป้าหมายตัวช้ีวัด)  
 

13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐานการวางแผนทางการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
 



14. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการน าผลการประเมินโครงการในครั้งก่อนมาปรับปรุงในการจัด 
  โครงการครั้งน้ี )กรณีเป็นโครงการต่อเน่ืองหรือจัดทุกปี(  
 

ผลประเมินในครั้งก่อน แนวทางการปรับปรุง 
- - 

 
 
 
 
 
 

      …………บรรณสรณ์ เตชะจ าเริญสุข……….. 
                                                      (อาจารยบ์รรณสรณ์ เตชะจ าเรญิสุข) 

                                                                 ผู้เขียนโครงการ 


