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(Business Budgeting Planning) 
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1. หลักการและเหตุผล 

เป#นท่ีทราบกันดีว/าโลกธุรกิจยุคป8จจุบันมีการแข/งขันท่ีรุนแรงและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วจากการ

เร/งปรับกลยุทธ?ของตนเองใหDมีความไดDเปรียบเหนือคู/แข/งอยู/เสมอ ทำใหDผูDบริหารองค?กรท้ังหน/วยงานภาครัฐ

และเอกชนตDองนำพาหน/วยงานใหDรอดพDนจากอุปสรรคป8ญหาและผ/านพDนวิกฤตการณ?ต/างๆท่ีเกิดข้ึนกับองค?กร

ใหDไดD ซ่ึงหน่ึงในส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะช/วยใหDผูDบริหารสามารถตัดสินใจนำพาองค?กรไปยังทิศทางท่ีถูกตDองไดDคือ 

ขDอมูลงบประมาณทางธุรกิจ 

งบประมาณจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือสำคัญอย/างย่ิงสำหรับฝZายบริหารในการวางแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรขององค?กรท่ีมีอยู/ใหDเกิดประโยชน?สูงสุด อีกท้ังยังใชDเพ่ือควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการ

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับตัวเลขงบประมาณท่ีไดDต้ังไวD ทำใหDสามารถทราบเบ้ืองตDนถึงสภาพป8ญหา

การเงินท่ีองค?กรกำลังเผชิญอยู/เพ่ือเร/งแกDไขปรับเปล่ียนแผนการดำเนินงานไดDอย/างทันท/วงทีและเพ่ือประคอง

องค?กรใหDกลับเขDาสู/ทิศทางตามเป[าหมายท่ีไดDวางไวD   ดDวยเหตุน้ี การจัดทำงบประมาณจึงมีความสำคัญอย/างย่ิง

ในองค?กรทุกประเภทท้ังภาครัฐและเอกชน  แต/การจัดทำงบประมาณท่ีดีตDองจัดทำข้ึนบนหลักวิธีท่ีถูกตDอง มี

การวิเคราะห?และการประมาณการอย/างมีหลักการ เพ่ือสะทDอนสภาพการดำเนินงานจริงขององค?กรและเห็นถึง

เป[าหมายท่ีสมเหตุสมผลสามารถปฏิบัติจริงไดDตามตัวเลขงบประมาณท่ีต้ังไวD เพ่ือการวางแผน บริหาร ควบคุม

และตรวจสอบไดDอย/างมีประสิทธิภาพสูงสุดต/อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค5 

เพ่ือใหDผูDเขDารับการอบรมมีความรูD ความเขDาใจและทักษะในเร่ืองต/าง ๆ ดังน้ี 

1. เขDาใจถึงกิจกรรมทางธุรกิจ ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจ รวมถึงประโยชน?ท่ี

เกิดข้ึน 

2. เขDาใจการวางแผนงบประมาณทางการเงินเพ่ือการควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ 

3. เรียนรูDเทคนิคการจัดการประมาณการงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  

4. สามารถวางแผนจัดหาเงินทุน แหล/งต/างๆ ในการระดมทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และ

ตลาดทุนและตDนทุนทางการเงินของธุรกิจ (WACC) ท่ีเก่ียวขDองจากการระดมทุน 
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5. สามารถวางแผนการลงทุนในโครงการ สามารถวิเคราะห?และประเมินค/าโครงการลงทุน 

6. สามารถวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปjรวมถึงประมาณการทางการเงินต/างๆ 

 

3. ประโยชน5ท่ีผู@เข@ารับการอบรมจะได@รับ 

1. ไดDรับความรูDและความเขDาใจเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณการทางธุรกิจ 

2. ตระหนักถึงความสำคัญของการใชDประโยชน?ในการจัดทำประมาณการทางธุรกิจ 

3. สามารถนำไปประยุกต?ใชDในหนDาท่ีการงาน และส/งผลต/อประสิทธิผลในการทำงาน 

4. สามารถต/อยอดความรูDเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

 
4. หัวข@อวิชาในหลักสูตร (12 ช่ัวโมง) 

หลักการบัญชีและการอOานงบการเงิน  

1. กิจกรรมทางธุรกิจ       0.5         ช่ัวโมง 

2. แนวคิดการจัดทำประมาณเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ   0.5          ช่ัวโมง 

3. วิธีการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจ   1.0          ช่ัวโมง 

4. การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน  1.0          ช่ัวโมง 

5. ตDนทุนทางการเงิน (WACC)      1.0          ช่ัวโมง 

6. การวางแผนงบประมาณลงทุน     0.5          ช่ัวโมง 

7. การพิจารณาโครงการลงทุน พรDอมเกณฑ?การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน 

Payback Period, ARR, NPV, IRR     1.5          ช่ัวโมง 

8. การวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปj   2.0          ช่ัวโมง 

9. ประมาณการงบกำไรขาดทุน      2.0          ช่ัวโมง 

10. ประมาณการงบกระแสเงินสด      2.0          ช่ัวโมง 

 

5. จำนวนผู@เข@ารับการฝSกอบรม  

รุ/นละ 40  คน 

 

6. คุณสมบัติของผู@เข@ารับการฝSกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม/จำกัดสาขา 
2. ผูDบริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูDบริหารฝZายต/าง ๆ อาทิ ฝZายทรัพยากร

บุคคลฝZายพัฒนาองค?กร ฝZายกลยุทธ?องค?กร ฯลฯ  

3. เจDาของกิจการ 

4. เจDาหนDาท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผูDสนใจท่ัวไป 
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7. วิธีการฝSกอบรม และระยะเวลาการฝSกอบรม   

อบรม Online ผ/านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร?     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. วิทยากร  

อาจารย? ทรงชัย พุทธิมาโนชญ? 

 
9. คOาธรรมเนียม 

ท/านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝSกอบรม 

ผูDผ/านการฝ�กอบรมจะตDองมีเวลาในการเขDารับการฝ�กอบรมและเขDาร/วมกิจกรรมในหลักสูตรไม/นDอยกว/า

รDอยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังหมดจึงจะไดDรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรมจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร? 

 

11. การสมัครและการชำระคOาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดDท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดDท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 
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Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู/: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร? 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท/านสามารถชำระค/าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขDาบัญชีเงินฝากออมทรัพย? ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร? ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร? สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส/ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรDอมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส/งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมไดDท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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ตารางการฝ(กอบรม 

หลักสูตร "การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ" 

(Business Budgeting Planning) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO 

 

วัน / เวลา หัวข@อการบรรยาย 

วันท่ี 1เร่ืองการจัดทำประมาณเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ 

09.00 – 12.00 น. 

- กิจกรรมทางธุรกิจ 

- แนวคิดการจัดทำประมาณเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ 

- วิธีการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจ 

- การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน 

13.00 – 16.00 น. 

- ตDนทุนทางการเงิน (WACC) 

- การวางแผนงบประมาณลงทุน 

- การพิจารณาโครงการลงทุนพรDอมเกณฑ?การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน

Payback Period, ARR, NPV, IRR 

วันท่ี 2เร่ือง การจัดทำประมาณเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำป̀ในการดำเนินงาน 

09.00 – 12.00 น. 
- การวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปj 

- ประมาณการงบกำไรขาดทุน   

13.00 – 16.00 น. 

 

- ประมาณการงบกำไรขาดทุน (ต/อ)    

- ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

หมายเหตุ ช/วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช/วงเชDา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช/วงบ/าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


