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1. หลักการและเหตุผล 
 

วงจรและกิจกรรมต/างๆ ของธุรกิจล6วนแล6วแต/ต6องใช6 “งบการเงิน” เป?นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมัก

ถูกนำมาใช6เป?นเครื่องมือในการวิเคราะหLฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู/เสมอ  ผู6บริหาร

ทุกคนแม6ไม/ได6ทำงานด6านการเงินโดยตรง แต/ก็ควรจะได6รับความรู6และทำความเข6าใจ ตลอดจนได6รับการ

พัฒนาทักษะเบ้ืองต6น เพ่ือรู6จักใช6ข6อมูลในงบการเงิน สามารถส่ือความหมายด6านการเงินได6อย/างมีประสิทธิภาพ 

รู6จักสัญญาณเตือนภัยเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีทันต/อเหตุการณL 

 

2. วัตถุประสงค7 
 

เม่ือผ/านการอบรม ผู6เข6ารับการอบรมจะสามารถท่ีจะ 

  1. เข6าใจเทคนิคการอ/านและวิเคราะหLรายการในงบดุล  กระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน 

  2. เข6าใจความสัมพันธLระหว/างงบการเงินท้ังสาม 

  3. เข6าใจวิธีการวิเคราะหLอัตราส/วนทางการเงินต/าง ๆ  

  4. เข6าใจถึงความเส่ียงหรือป_จจัยท่ีมีผลต/อการบริหารการเงิน 

 

3. หัวข:อวิชาในหลักสูตร  

1. รู6จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร6อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมน้ันๆ    

2. หลักการบัญชี และความสำคัญของข6อมูลในการบริหารองคLกร 
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3. ความสัมพันธL และวิธีการอ/านงบการเงินต/างๆ เช/น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน  งบดุล    

4. ความสัมพันธLระหว/างงบการเงินท้ังสาม อัตราส/วนทางการเงินต/าง ๆ และการใช6งาน    

5. ความเส่ียง (Risk) หรือป_จจัยท่ีมีผลต/อการบริหารการเงิน 

6. การวิเคราะหLสถานะทางการเงินและสภาพคล/องของผู6ประมูลงาน 

7. หลักการคิดค/าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามเวลา 

8. หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ 

 
4. จำนวนผู:เข:ารับการฝFกอบรม  

รุ/นละ 40  คน 

 

5. คุณสมบัติของผู:เข:ารับการฝFกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม/จำกัดสาขา 
2. ผู6บริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู6บริหารฝlายต/าง ๆ อาทิ ฝlายทรัพยากร

บุคคลฝlายพัฒนาองคLกร ฝlายกลยุทธLองคLกร ฯลฯ  

3. เจ6าของกิจการ 

4. เจ6าหน6าท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผู6สนใจท่ัวไป 

6. วิธีการฝFกอบรม และระยะเวลาการฝFกอบรม   

อบรม Online ผ/านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

7. วิทยากร  

อาจารยL ทรงชัย พุทธิมาโนชญL 
 

8. คQาธรรมเนียม 

ท/านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 
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9. การรับรองผลการฝFกอบรม 

ผู6ผ/านการฝwกอบรมจะต6องมีเวลาในการเข6ารับการฝwกอบรมและเข6าร/วมกิจกรรมในหลักสูตรไม/น6อย

กว/าร6อยละ 85 ของระยะเวลาการฝwกอบรมทั้งหมดจึงจะได6รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝwกอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL 

 

10. การสมัครและการชำระคQาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได6ท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได6ท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู/: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรL 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท/านสามารถชำระค/าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข6าบัญชีเงินฝากออมทรัพยL ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรL ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรL สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส/ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร6อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส/งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมได6ท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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เวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 
วัน 

วันท่ี 1 
 

• รู6จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร6อม
รายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรม
น้ันๆ    

• หลักการบัญชี และความสำคัญของ
ข6อมูลในการบริหารองคLกร 

• ความสัมพันธL และวิธีการอ/านงบ
การเงินต/างๆ เช/น งบกระแสเงินสด งบ
กำไรขาดทุน  งบดุล    

• ความสัมพันธLระหว/างงบการเงินท้ังสาม 
อัตราส/วนทางการเงินต/าง ๆ และการใช6
งาน    

วันท่ี 2 

 

• ความเส่ียง (Risk) หรือป_จจัยท่ีมีผลต/อ
การบริหารการเงิน 

• การวิเคราะหLสถานะทางการเงินและ
สภาพคล/องของผู6ประมูลงาน 

• หลักการคิดค/าของเงินท่ีเปล่ียนไปตาม
เวลา 

• หลักการทำงบประมาณโครงการ และ
การบริหารงบประมาณ 

 

 

หมายเหตุ ช/วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช/วงเช6า 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช/วงบ/าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


