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1. หลักการและเหตุผล 
 

วงจรและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจล้วนแล้วแต่ต้องใช้ “งบการเงิน” เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ และมัก

ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการอยู่เสมอ  ผู้บริหาร

ทุกคนแม้ไม่ได้ท างานด้านการเงินโดยตรง แต่ก็ควรจะได้รับความรู้และท าความเข้าใจ ตลอดจนได้รับการ

พัฒนาทักษะเบื้องต้น เพ่ือรู้จักใช้ข้อมูลในงบการเงิน สามารถสื่อความหมายด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รู้จักสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 

เมื่อผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถที่จะ 

  1. เข้าใจเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์รายการในงบดุล  กระแสเงินสด และงบก าไรขาดทุน 

  2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม 

  3. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  

  4. เข้าใจถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 

 

3. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1. รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ    

2. หลักการบัญชี และความส าคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร 
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3. ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบก าไรขาดทุน  งบดุล    

4. ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน    

5. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 

6. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน 

7. หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 

8. หลักการท างบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ 

 
4. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

รุ่นละ 40  คน 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม่จ ากัดสาขา 
2. ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ  

3. เจ้าของกิจการ 

4. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 

5. ผู้สนใจทั่วไป 

6. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     

จ านวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

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

7. วิทยากร  

อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ 
 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 3,900.-บาท  
(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบส าเนาใบปรญิญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
 
 
 

http://www.training.nida.ac.th/
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9. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรม
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

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

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

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

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

ที่อยู่: ส านักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

  การช าระค่าธรรมเนียม    

ท่านสามารถช าระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ส านักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส่ง E-mail ใบน าฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ช าระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
mailto:acc-siripattana@nida.ac.th
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เวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 
วัน 

วันที่ 1 
 

 รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อม
รายละเอียดการด าเนินการในกิจกรรม
นั้นๆ    

 หลักการบัญชี และความส าคัญของ
ข้อมูลในการบริหารองค์กร 

 ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบ
การเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบ
ก าไรขาดทุน  งบดุล    

 ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม 
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้
งาน    

วันที่ 2 

 

 ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารการเงิน 

 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
สภาพคล่องของผู้ประมูลงาน 

 หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตาม
เวลา 

 หลักการท างบประมาณโครงการ และ
การบริหารงบประมาณ 
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หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 
  14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


