
 

 

 

หลกัสตูร การวางแผนและจดัทาํงบประมาณเพ่ือบริหารผลกาํไร 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 

หลกัการ/แนวความคิด 

ความสาํเรจ็ขององคก์ร ตอ้งเริม่ตน้มาจากการกาํหนดกลยทุธแ์ละ เป้าหมายทีช่ดัเจน รวมถงึขัน้ตอนกระบวนการกาํหนด

แผนปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย ในขณะเดยีวกนับุคลากรในองคก์รลว้นเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัยิง่ ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจ และ

สมารถแปลงกลยทุธไ์ปสูแ่ผนปฏบิตังิานได ้ซึง่แผนปฏบิตังิานยอ่มมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ดว้ยหรอืทีเ่รยีกวา่งบประมาณ 

ดงันัน้การจดัทาํงบประมาณทีด่ยีอ่มสง่ผลใหอ้งคก์ารสามารถบรหิารผลกาํไรไดด้ดีว้ยเชน่กนั  

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนิคขัน้ตอนในการจดัทาํแผนกลยทุธธุ์รกจิอยา่งเป็นระบบ 

• เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเทคนิคของการบรหิารจดัการสมยัใหมเ่กีย่วกบัแนวทางการนํากลยทุธไ์ปสูแ่ผนการ

ปฏบิตังิานและงบประมาณ อยา่งมปีระสทิธผิล เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ตรวจสอบ ปรบัปรงุแผนกลยทุธข์อง

องคก์รไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 
• เพือ่ใหไ้ดรู้แ้นวทางการจดัทาํแผนงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพตลอดจนแนวทางในการควบคุมใหไ้ดต้าม

เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

 



รายละเอียดเน้ือหาตามหลกัสตูร  
 

 

• หลกัการและแนวคดิของการบรหิารองคก์รยคุใหม ่

• ความสาํคญัและประโยชน์ของการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

• กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธอ์งคก์รและแผนปฏบิตักิาร 

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนกลยทุธ ์ แผนดาํเนินงาน และงบประมาณ 

• การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัทาํแผนกลยทุธ ์

-   การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รดว้ย SWOT Analysis  และ  เครือ่งมอือื่น ๆ  

-   แนวทางการกาํหนดกลยทุธ ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน่วยงาน  

-   แนวทางการนําแผนกลยทุธไ์ปสูก่ารทาํแผนปฏบิตังิาน (Action Plan) 

• การวางแผนและควบคมุกาํไรโดยงบประมาณ 

- หลกัพืน้ฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ และความหมายของงบประมาณ 

- หลกัการควบคุมงบประมาณเพือ่บรหิารผลกาํไร 

- ประโยชน์ของการใชง้บประมาณ 

- การจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่จดัทาํงบประมาณประจาํปี 

• ประเภทและลาํดบัก่อนหลงัของงบประมาณทีต่อ้งจดัทาํ 

- ประเภทและหลกัการจดัทาํงบประมาณดาํเนินการแต่ละประเภท 

- เทคนิคการประมาณการการขายและการตลาด 

- เทคนิคการประมาณการตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการผลติและคา่ใชจ้า่ย 

- เทคนิคการประมาณการคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

- ปญัหาและอุปสรรคในการจดัทาํงบประมาณ 

• การจดัทาํงบประมาณอตัรากาํลงัคนของหน่วยงาน  

- เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัคนของหน่วยงาน 

- การแปลงงบประมาณอตัรากาํลงัคน เป็นงบประมาณคา่ใชจ้า่ย 

• การแปลงแผนปฏบิตักิารสูก่ารจดัทาํงบประมาณของหน่วยงาน (คา่ใชจ้า่ยทัว่ไป คา่ใชจ้า่ยจากโครงการ คา่ใชจ้า่ยจาก

กาํลงัคน) 

ตวัอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา 

กรณศีกึษา  : การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกจิ และการจดัทาํแผนกลยทุธข์ององคก์รชัน้นํา 

Workshop  : ฝึกปฏบิตักิารทาํแผนทีเ่ชงิกลยทุธ ์(Strategy Map) และแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

                               ฝึกปฏบิตักิารจดัทาํงบประมาณ (Budget) 

 

คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม 



หวัหน้างาน ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ทีม่หีน้าทีใ่นการจดัทาํงบประมาณ 

 

โดยอ. พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

 อดีตกรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องคก์รชั้นนาํหลายแห่ง  

ประสบการณ์งานบริหารองคก์รและทรัพยากรบุคคลกวา่ 30 ปี  

เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาองคก์รชั้นนาํหลายแห่ง 

 

 

 อตัราคา่อบรม/1 ทา่น 
                    (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion สมัคร 4 จา่ย 3 
 

 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สาขาโลตสัรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752    www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การวางแผนและจดัทาํงบประมาณเพ่ือบริหารผลกาํไร 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 
 


	โดยอ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

