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1. หลักการและเหตุผล

เปนที่ทราบกันดีวาโลกธุรกิจยุคปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการ
เรงปรับกลยุทธของตนเองใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงอยูเสมอ ทําใหผูบริหารองคกรทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนตองนําพาหนวยงานใหรอดพนจากอุปสรรคปญหาและผานพนวิกฤตการณตางๆที่เกิดขึ้นกับองคกร
ใหได ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่สําคัญ ที่สุดที่จะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจนําพาองคกรไปยังทิศทางที่ถูกตองไดคือ
ขอมูลงบประมาณทางธุรกิจ
งบประมาณจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งสําหรับฝายบริหารในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคกรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังใชเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับตัวเลขงบประมาณที่ไดตั้งไว ทําใหสามารถทราบเบื้องตนถึงสภาพปญหา
การเงินที่องคกรกําลังเผชิญอยูเพื่อเรงแกไขปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานไดอยางทันทวงทีและเพื่อประคอง
องคกรใหกลับเขาสูทิศทางตามเปาหมายที่ไดวางไว ดวยเหตุนี้ การจัดทํางบประมาณจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในองคกรทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน แตการจัดทํางบประมาณที่ดีตองจัดทําขึ้นบนหลักวิธีที่ถูกตอง มี
การวิเคราะหและการประมาณการอยางมีหลักการ เพื่อสะทอนสภาพการดําเนินงานจริงขององคกรและเห็นถึง
เปาหมายที่สมเหตุสมผลสามารถปฏิบัติจริงไดตามตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว เพื่อการวางแผน บริหาร ควบคุม
และตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจและทักษะในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เขาใจถึงกิจกรรมทางธุรกิจ ความสําคัญของการจัดทํางบประมาณทางธุรกิจ รวมถึงประโยชนที่
เกิดขึ้น
2. เขาใจการวางแผนงบประมาณทางการเงินเพื่อการควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ
3. เรียนรูเทคนิคการจัดการประมาณการงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
4. สามารถวางแผนจัดหาเงินทุน แหลงตางๆ ในการระดมทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และ
ตลาดทุนและตนทุนทางการเงินของธุรกิจ (WACC) ที่เกี่ยวของจากการระดมทุน
5. สามารถวางแผนการลงทุนในโครงการ สามารถวิเคราะหและประเมินคาโครงการลงทุน
6. สามารถวางแผนงบประมาณการดําเนินงานประจําปรวมถึงประมาณการทางการเงินตางๆ
3. ประโยชนที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับ
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1.
2.
3.
4.

ผูเขารับการอบรมไดรบั ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณการทางธุรกิจ
ผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของการใชประโยชนในการจัดทําประมาณการทางธุรกิจ
ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในหนาที่การงาน และสงผลตอประสิทธิผลในการทํางาน
ผูเขารับการอบรมสามารถตอยอดความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. หัวขอวิชาในหลักสูตร (12 ชั่วโมง)
หลักการบัญชีและการอานงบการเงิน
1. กิจกรรมทางธุรกิจ
0.5
2. แนวคิดการจัดทําประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ
0.5
3. วิธีการจัดทํางบประมาณทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
1.0
4. การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน 1.0
5. ตนทุนทางการเงิน (WACC)
1.0
6. การวางแผนงบประมาณลงทุน
0.5
7. การพิจารณาโครงการลงทุน พรอมเกณฑการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
Payback Period, ARR, NPV, IRR
1.5
8. การวางแผนงบประมาณการดําเนินงานประจําป
2.0
9. ประมาณการงบกําไรขาดทุน
2.0
10. ประมาณการงบกระแสเงินสด
2.0
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5. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 30 คน
6. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ปริญญาตรีไมจํากัดสาขา
7. วิธีการฝกอบรม
การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู กรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติในหองอบรม
8. ระยะเวลาการฝกอบรม
จํานวน 2 วัน ระหวางเวลา 09.00-16.00 น.
วั น และเวลาของการฝ ก อบรมอาจมี ก ารเปลี่ ย น แปลง กรุ ณ าตรวจสอบวั น เวลาอบรม ที่
www.training.nida.ac.th
9. สถานที่ฝกอบรม
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถนนเสรีไทย เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10. วิทยากร
อาจารย ทรงชัย พุทธิมาโนชย
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11. คาธรรมเนียม
ทานละ 5,800.-บาท

(ศิษยเกาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแนบสําเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรอมใบสมัคร ทานจะไดสิทธิ์ลด 10%)

12. การสมัครและชําระคาธรรมเนียม
 การสมัคร ลงทะเบียน On-line ไดที่ www.training.nida.ac.th

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดที่ 0 2727 3214
สํานักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 การชําระคาธรรมเนียม
ทานสามารถชําระคาธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร สํานักสิริพัฒนา” เลขบัญชี 944-023397-2
และส ง E-mail ใบนํ าฝากจากธนาคาร (พร อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบเสร็ จรั บเงิ น ) ไปยั ง
Trainingnida@gmail.com หรื อส งโทรสารหมายเลข 0 2375 4720 หรื อสอบถามรายละเอี ยดการชํ าระเงิ น
เพิ่มเติมไดที่ 0 2727 3232, 02 727 3227
13. การรับรองผลการฝกอบรม
ผูเข ารับ การฝก อบรมที่ จ ะไดรั บ ใบรับ รองผานการฝ กอบรมจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หารศาสตร
จะตองมีเวลามาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 80% ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
14. การติดตอสอบถาม
หากทานตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ไดที่ กลุมงานบริการฝกอบรม สํานักสิริพัฒนา
โทรศัพท 0 2727 3213-14, 0 2727 3231 โทรสาร 0 2375 4720
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ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร "การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ"
(Business Budgeting Planning)
ณ หองอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี
จัดโดย สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วัน / เวลา
หัวขอการบรรยาย
วันที่ 1เรื่องการจัดทําประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
09.00 – 12.00 น.

-

กิจกรรมทางธุรกิจ
แนวคิดการจัดทําประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ
วิธีการจัดทํางบประมาณทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน

13.00 – 16.00 น.

- ตนทุนทางการเงิน (WACC)
- การวางแผนงบประมาณลงทุน
- การพิจารณาโครงการลงทุนพรอมเกณฑการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
Payback Period, ARR, NPV, IRR

วันที่ 2เรื่อง การจัดทําประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจําปในการดําเนินงาน
09.00 – 12.00 น.

- การวางแผนงบประมาณการดําเนินงานประจําป
- ประมาณการงบกําไรขาดทุน

13.00 – 16.00 น.

- ประมาณการงบกําไรขาดทุน (ตอ)
- ประมาณการงบกระแสเงินสด

ชวงเวลาพัก

เวลา

10.30 – 10.45 น.
12.00 – 13.00 น.
14.30 – 14.45 น.
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พักรับประทานอาหารวาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พักรับประทานอาหารวาง

