
การฝึกอบรมเรื่อง 
การบัญชีบริหาร :  ส าหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี  

วันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

 

ชื่อ – นามสกุล    ..........................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท......./ .........................   
โทรศัพท์........................................ E-mail : .................. ............................................................... 
ท่ีอยู่หน่วยงาน/บริษัท ....................................................................................................................  
เลขท่ี .................... หมู่ที ่.............................. อาคาร .............................    ซอย   ...........................  
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ............................  
จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ...................................  
โทรสาร ..................................    ผู้ประสานงานโดย ......................................................................   

  เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี...................................  ส านักงานใหญ่  หรือ  สาขา...................................... 
อัตราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท.    4,300 บาท 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 4,800 บาท 
(อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 

การฝึกอบรมเรื่อง 

การบัญชีบริหาร :   
ส าหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 

 

       
 

วันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์) 
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 

 
 
 

จัดโดย  
สถาบันวิศวพัฒน ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  



การฝึกอบรมเรื่อง 
การบัญชีบริหาร :  ส าหรับวิศวกร และผู้บริหารทีไ่ม่ใช่นักบัญชี 

 
หลักการและเหตผุล 
 ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมลูส าคัญที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารทุกฝา่ยในองค์กร ควรจะต้อง
เรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารทีไ่ม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้อง
ตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดท างบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อท า
ให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคมุก าไร ตลอดจน
สามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น 
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมลูในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร 
2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง 
3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ 
4. สามารถจัดการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณ 
5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด 
6. สามารถเข้าใจถึงความส าคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสมัพันธ์และส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของกิจการ  
คุณสมบัตผิู้เข้าร่วมอบรม 
1. วิศวกรทุกสาขาท่ีมุ่งมั่นเป็นวศิวกรอาชีพท่ีประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กร 
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง 

 
 
วิทยากร    อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร 

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ท่านเป็น
วิทยากรในโครงการเสริมทักษะดา้นการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอด
วิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผูบ้ริหารเข้าใจได้ง่าย น าไปใช้ในทางปฏิบัติได ้

ก าหนดการ 
  วันที่ 1 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  การท าความเข้าใจงบการเงิน  
 -   งบดุล          -   งบก าไรขาดทุน           -   งบกระแสเงินสด 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การวิเคราะห์งบการเงิน  
 - วิเคราะห์แนวโน้ม              - วิเคราะหโ์ครงสร้าง  
14.45 – 16.30 น.  การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 

- สมรรถภาพในการหาก าไร 
- ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น 
- ความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาว 
- ประสิทธิภาพในการใช้และควบคมุทรัพยากร 

  วันที่ 2 
09.00 – 12.00 น.  การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและก าไร 
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 14.30 น.  การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณ 

- งบประมาณระยะสั้น               -  งบประมาณระยะยาว 
14.45 – 16.30 น.  งบประมาณเงินสด 

- การวางแผนและควบคุมก าไร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด 

 

 
สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร  

E-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ Homepage: www.eit.or.th 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส ์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ที่อยู่
ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com

