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โครงการฝึกอบรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

วงจรและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจล้วนแล้วแต่ต้องใช้ “งบการเงิน” เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมัก

ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ผู้บริหาร

ทุกคนแม้ไม่ได้ทำงานด้านการเงินโดยตรง แต่ก็ควรจะได้รับความรู้และทำความเข้าใจ ตลอดจนได้รับการ

พัฒนาทักษะเบื้องต้น เพ่ือรู้จักใช้ข้อมูลในงบการเงิน สามารถสื่อความหมายด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รู้จักสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 

เมื่อผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถที่จะ 
  1. เข้าใจเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์รายการในงบดุล  กระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน 
  2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม 
  3. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  
  4. เข้าใจถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 
 
3. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1. หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร   
 2. รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ    
 3. วิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน  งบดุล    
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน    
 5. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 
 

4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
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จำนวน   30  คน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 

 

6. วิธีการฝึกอบรม   
การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม     
จำนวน  2  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

ว ันและเวลาของการฝ ึกอบรมอาจม ีการเปล ี ่ยนแปลง กร ุณาตรวจสอบว ัน เวลาอบรมที่  
www.training.nida.ac.th 

8. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

9. วิทยากร 
อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชย์ 

 
10. ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ 5,800.-บาท  
(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
 

11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

http://www.training.nida.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่ 0 2727 3214  

สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส ่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร ้อมระบ ุรายละเอ ี ยดในการออกใบเสร ็จร ับ เง ิน) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

12. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

13. การติดต่อสอบถาม 
 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา 

โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 

 
 
 

  

mailto:Trainingnida@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม 
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เวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 
วัน 

 

วันที่ 1 
 

 
• กิจกรรมทางธุรกิจ 
• หลักการบัญชี และความสำคัญ ของ
ข้อมูลในการบริหารองค์กร 

 

• ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแส
เงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล 
• อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน 
Workshop 

 

 

วันที่ 2 

 

• ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารการเงิน 
• การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน 

 

• หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตาม
เวลา 
• หลักการทำงบประมาณโครงการ และ
การบริหารงบประมาณ 

 

 
 
หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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