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หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบัน ความอยู่รอดขององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในตลาดคู่แข่ง ย่อมพึ่งอำนาจการตัดสินใจทางธุรกิจ

ของกลุ่มผู้บริหารประจำองค์กรในการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
และการบัญชี อาทิ งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด ตลอดจนทักษะการประเมินผล 
เพื่อนำเอาข้อมูลดังกล่าว มาวางแผนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การขยายกิจการ การพัฒนาต่อยอด
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี หรือการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น  

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรมที่เป็นกลุ่มผู ้บริหารประจำองค์กร หรือกลุ่มผู ้ประกอบการท่ียังขาดความชำนาญหรือทักษะการจัดการ 
ด้านการเงินและการบัญชี ได้รับความเข้าใจในหลักการการวิเคราะห์งบการเงินเบ้ืองต้น และสามารถอ่านวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินดังกล่าว เพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดเอาไว้ อีกท้ังยังสามารถใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างพื้นฐานการควบคุมด้านการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีเหมาะสม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
2. เพื่อส่ือแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ข้อมูลทางการเงินในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง  
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการรับรู้ในความเส่ียงหรือปัจจัยท่ีมีผลมาจากการบริหารการเงินท่ีล้มเหลว 
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น  
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินโดยอิงจากสถานการณ์จริง   

3. หัวข้อการฝึกอบรม (จำนวน 12 ชั่วโมง) 
1. หลักการและแนวคิดในเรื่องการควบคุมและการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
2. การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 
3. ความเช่ือมโยงของงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล 
4. หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี 
5. เทคนิคการคาดการณ์ยอดกำไรจากรายรับ  
6. การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของการลงทุน 
7. การควบคุมปัจจัยความเส่ียงทางการเงินภายในองค์กร   
8. (กิจกรรม Workshop) การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร  
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4. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากรปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ หรือด้านบริหารการเงินหรือการบัญชี 
3. ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท   

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม (12 ชั่วโมง) 
 วันท่ี 23 – 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

6. สถานที่จัดการฝึกอบรม 
 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Online Meeting 

7. วิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ต้ังสมชัย  
   - อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
   - วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

8. การรับสมัคร  
- สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ท่ี Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์/

โทรสาร หมายเลข 053-942874-5 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 

9. การชำระค่าลงทะเบียน  ( 4,000 บาท (Onsite) 2,500 บาท (Online))  
- ค่าลงทะเบียนอัตรานี้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร ค่าบริการวิชาการ ค่าใบประกาศนียบัตร 

และค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
- หากมีจำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ที่สามารถจัดฝึกอบรมได้ ผู ้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระ

ค่าลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 566-554099-0 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการ
วิชาการและวิจัย)  

- กรุณาส่งสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com  
โดยระบุช่ือผู้สมัคร ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกต้อง  
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10. เม่ือชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการฝึกอบรมได้ ยกเว้น 

- หากติดภารกิจ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบสำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี ่ยวข้อง 
จากหน่วยงานมายังสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  
ท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน 

- หากผู้สมัครมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักบริการวิชาการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
5 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู ้สมัครในสัดส่วนร้อยละ 80  
ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20  

- หากผู้สมัครท่ีชำระค่าทะเบียนมาแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นใด ๆ ท่ีทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลา
การจัดฝึกอบรม สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทนได้ โดยการแจ้งรายละเอียด (ช่ือ-นามสกุล, หน่วยงาน, 
ตำแหน่ง, ประเภทอาหาร และรายละเอียดและหมายเลขการออกใบเสร็จ) ของผู้เข้าอบรมแทนมายัง สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาท่ีกำหนด สำนักบริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ
การคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 

- ส่งเอกสาร / หลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com  

11. หมายเหตุ 
- หน่วยงานภาครัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ ่าย  

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าละทะเบียนได้
เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561  

- หน่วยงานเอกชน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้ร ้อยละ 200   
(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื ่อง ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา และท่ีได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพื ่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหร ือห้างหุ ้นส่วนนิต ิบ ุคคล 
(http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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12. การประเมินผล 
 โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในเนื้อหาการฝึกอบรม รูปแบบการสอนของวิทยากร  
การอำนวยความสะดวก และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้ว  

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลา 
ตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หน่วยงานรับผิดชอบ  
งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์ 053-942874-5   แฟกซ์ 053-942874   E-mail : uniserv.training@gmail.com 
 

********** 
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กำหนดการ 

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ต้ังสมชัย 

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Online Meeting 
 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 
เวลา   กิจกรรม/ Workshop 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. การบรรยายและกิจกรรม Workshop   
   - หลักการและแนวคิดในเรื่องการควบคุมและการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

- การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 13.00 - 16.00 น. การบรรยายและกิจกรรม Workshop   

- ความเช่ือมโยงของงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล 
- หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี 

วันที่ 24 มีนาคม 2566 
เวลา   กิจกรรม/ Workshop 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. การบรรยายและกิจกรรม Workshop   

- เทคนิคการคาดการณ์ยอดกำไรจากรายรับ 
- การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของการลงทุน 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 13.00 - 15.30 น. การบรรยายและกิจกรรม Workshop   

- การควบคุมปัจจัยความเส่ียงทางการเงินภายในองค์กร   
15.30 - 16.00 น. สรุปองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อการปฏิบัติท่ีได้รับ  
 
หมายเหตุ 
1. พัก 15 นาที (ช่วงเช้า เวลา 10.30-10.45 น.) และ (ช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.45 น.) 
2. กำหนดการ เนื้อหาการสอน และรูปแบบการทำกิจกรรม อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


