
 

  

 

โครงการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 3   
ระหว่างวันที่ 4 - 25 มถินุายน 2561 

อบรม  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 
07.50 – 08.00 น. 
08.00 – 08.30 น. 

 
 

 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปิดอบรม 
- กล่าวเปิด 
- แนะน าหลักสูตร 

 
 
 
ผู้บริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 

08.30 – 09.30 น. ทดสอบความรู้ Pre-test  
09.30 – 16.30 น. 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเบื้องตน้และการจัดท างบการเงิน 
 

ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

อังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีของกิจการสถาบันการเงิน 
 

 
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พุธที่ 6 มิถนุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของกิจการ 
- การประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง BASEL I 
and BASEL II 

 
อ.จิราพร  สุเมธีประสิทธิ์ 
อาจารย์พิเศษ 
สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของกิจการ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 

 
อ.จิราพร  สุเมธีประสิทธิ์ 
อาจารย์พิเศษ 
สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ 
 
  

 
อ.ดร.กนต์พนัส  ด ารงวงศ์ 
อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

                  
 

 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- ตลาดการเงิน ตัวกลางทางการเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ย 

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- การวิเคราะห์กระแสเงินสดทอนค่า  

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  
 

 
ดร.ธนาดล  รักษาพล 
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี 
กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี และ
ส านักงานสามสิบสี่ จ ากัด 

พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- บทบาทธนาคารกลางในตลาดการเงิน  

 
คณาจารย ์

ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การบัญชีการเงิน 
-  การบัญชีของกิจการสถาบันการเงิน 
 

 
อ.ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- นโยบายเงินทุนหมุนเวียนและการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ 
อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของกิจการ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 
คุณธนเดช  มหโภไคย 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทาง
ธุรกิจและการเงิน 
 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
 

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 

 
การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- การประเมินสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ
สินเชื่อธุรกิจ 

 
วิทยากรจากธนาคารพาณิชย์ 
BBL/KTB/SCB/KBANK 
 

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การบัญชีการเงิน 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

 
การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 
- การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 

 
อ.ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 
09.00 – 12.00 น. 

 
สอบ Post-test 

 

12.00 – 12.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม  
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

  

 


