
การบัญชีบริหาร :  สำาหรับวิศวกร
และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

การฝึกอบรมเรื่อง

CPD 18 หน่วย

สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย

วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ  ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท.



การฝึกอบรมเรื่อง 

 ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำาคัญที่จำาเป็นสำาหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร 
ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้อง
สามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำา
งบประมาณ และงบประมาณเงินสด เพื่อทำาให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำาไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้อง
ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
 3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
 4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานโดยใช้งบประมาณ
 5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
 6. สามารถเข้าใจถึงความสำาคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และ
  ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

 1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน
 2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
 3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

 อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็น
วิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอด
วิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำาไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วิทยากร อาจารย์นวพร(นันทพร)  บุศยสุนทร

การบัญชีบริหาร :  
สำาหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 10 -11 มีนาคม พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.



กำาหนดการ

 วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-21844600-9 ต่อ 524  คุณชฎาพร
E-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ Homepage: www.eit.or.th

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การทำาความเข้าใจงบการเงิน 
  - งบดุล         
  - งบกำาไรขาดทุน
  - งบกระแสเงินสด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การวิเคราะห์งบการเงิน 
  - วิเคราะห์แนวโน้ม
  - วิเคราะห์โครงสร้าง 
14.45 - 16.30 น. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
  - สมรรถภาพในการหากำาไร
  - ความสามารถในการชำาระหนี้ระยะสั้น
  - ความสามารถในการชำาระหนี้ระยะยาว
  - ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

09.00 - 12.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
  - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำาไร
  - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 14.30 น. การวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานโดยใช้งบประมาณ
  - งบประมาณระยะสั้น
  - งบประมาณระยะยาว
14.45 - 16.30 น. งบประมาณเงินสด
  - การวางแผนและควบคุมกำาไร
  - ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด



ค่าลงทะเบียน 

การชำาระเงิน

ใบสมัคร

ขอสำ�รองร�ยชื่อเข้�ร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณ�เขียนชื่อ-น�มสกุลตัวบรรจง เพื่อคว�มถูกต้องของวุฒิบัตร)

ชื่อ – นามสกุล.........................................................................เลขที่สมาชิก วสท. ............/................
โทรศัพท์......................................................E-mail : .....................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท.....................................................................................................................
เลขที่..........................หมู่ที่...................อาคาร................................ซอย........................................  
ถนน.................................ตำาบล/แขวง.....................................อำาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร....................................................  ผู้ประสานงานโดย  .......................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี.......................................rสำานักงานใหญ่หรือrสาขา.............................

  r สมาชิก วสท. 4,300 บาท
  r ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป 4,800 บาท

 m เงินสด ชำาระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
 m เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 m โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม
   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1
   Ø ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6
   Ø ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์  เลขที่ 162-0-09914-4

วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบัญชีบริหาร :  สำาหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

(อัตรานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 
 ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2184-4662

กรุณาแฟกซ์ใบสมัคร มาที่ 0-2184-4662 email : chadaporn.eit@gmail.com หรือ
 Homepage:www.eit.or.th

 กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ
 และต่างประเทศ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำานวน 
 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้

 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำานวนของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน


