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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  Business Plan in Action 

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  2 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  อาจารย ์เหรียญชยั น าชยัศรีคา้ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 การวางแผนธุรกิจเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดท าเป้าหมายและกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ คือ การ

ก าหนดทิศทาง การบริหารทรัพยากรในองค์กรและผลตอบแทนในการลงทุน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารภายใน

องค์กรเพ่ือให้ทุกส่วนงานเข้าใจและเห็นภาพรวมธุรกิจขององค์กร แผนธุรกิจเป็นจุดเร่ิมต้นในการท าแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงาน แผนธุรกจิยังเป็นจุดตั้งต้นในการก าหนดตัววัดการท างานขององค์กร (KPIs : Key Performance Indicator) 

 หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบเพ่ือครอบคลุมทุกส่วนของการท าแผนธุรกิจในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี

ประสบการณใ์นการท าแผนธุรกจิจริง ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมในการจัดท าแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้อย่างเตม็ที่ จึงจะสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ได้ตั้งไว้ 

 

วตัถุประสงค ์

1. สามารถเรียนรู้และเข้าใจว่าอะไรคือการวางแผนธุรกจิ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าแผนกลยุทธร่์วมกัน 

3. เพ่ือให้ผู้รับการอบรมแลกเปล่ียนแนวคิดและรวมพลังในการบริหารธุรกจิในทศิทางเดียวกนั 

 

หวัขอ้การสมัมนา 

วนัที ่1 

1. อะไรคือแผนธุรกจิ 

2. กรอบการวางแผนธุรกจิ 

3. การวางแผนกลยุทธ ์

4. SWOT Analysis (การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  

5. การก าหนดแผนกลยุทธข์ององค์กร 

วนัที ่2 

1. ห้าปัจจัยที่มีผลต่อการท าแผนธุรกจิ (Five Force Model and Value Chain) 

2. การสร้างแผนปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ ์

- การแบ่งส่วนตลาด 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

- การวางต าแหน่งสนิค้าและบริการในใจกลุ่มเป้าหมาย 

- การใช้ส่วนผสมการตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3. การประมาณการยอดขาย 

 แผนการจัดการ 

- การก าหนดโครงสร้างการจัดการ 

- การก าหนดทมีบริหาร 

แผนการผลิต 
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- ปัจจัยส าคัญในการผลิต 

- Supply Chain 

                  แผนการจัดซื้อ 

       แผนบุคลากร 

 แผนการเงิน 

- งบการเงินที่ส  าคัญ 

4. การน าแผนธุรกจิสู่ภาคปฏบิัติ 

5. สรุปการสมัมนา 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ   

 

วิธีการสมัมนา การบรรยาย การแลกเปล่ียนประสบการณร์ะหว่างผู้เข้าอบรมกบัวิทยากร การฝึก 

ปฏบิัติท าแผนธุรกจิ 

 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา 30 คน / รุ่น 

 

วิทยากร อาจารย ์เหรียญชยั น าชยัศรีคา้ 

ท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นการวางแผนดา้นกลยุทธ ์ การจดัการและวางแผนดา้นการเงิน  

การท าแผนธุรกิจและการบริหารการจดัการ 

 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี  วิศวกรไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จากสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปัจจุบันท่านก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ด้านบริหารจัดการธุรกจิ  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ประสบการณก์ารท างาน 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกจิ จก (มหาชน)  

 ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณชิธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)  

 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน)  

 ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)  

 

นอกจากนี้ ท่านยงัเป็น 

อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรีและโททางด้านการเงิน การจัดการกลยุทธ ์การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ให้กบั:- 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 มหาวิทยาลัยรังสติ  
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 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  

 มหาวิทยาลัยเกริก 

  ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินให้กบับริษัทประกนัชีวิตต่างๆ  

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่ท่ี  

นายพิสษิฐ์  จิณฤต 

โทร .0-2736-0408  มือถือ 089 8980400 

Fax.0 -736-0050  

E-mail: admin@trainingservice.co.th 

http://www.trainingservice.co.th 
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