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หลักการและเหตุผล เมื่อพูดถึงการลดตน้ทนุการผลติ สว่นใหญ่มกัจะมุง่เน้นไปที ่ การลดคา่ใช้จา่ยที่ใช้ในการผลติ เช่น การลด
การสูญเสยีตา่ง ๆ (Waste), การลดDefect ด้านQuality,  การเพิม่ผลผลิต(Productivity), การเพิ่มประสทิธภิาพการท างาน
(Efficiency), การลดค่าโสหุ้ยต่าง ๆ (O/H), การลดคา่Maintenance,  การลดแรงงาน และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เปน็ต้น  แต่มี
น้อยรายทีจ่ะพูดถึง การลดตน้ทนุวัตถุดบิ ซึง่ในสนิคา้บางอยา่ง ตน้ทนุวตัถดุิบจะมีสดัสว่นสูงถึง ประมาณ 70-80% ของราคาขาย เชน่  
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น, และวทิยากร มปีระสบการณ์ในการเป็น Leader ทีมงานลดตน้ทุนวตัถดุิบมาเปน็เวลามากกวา่ 35 ป ี ทัง้
ในบริษทัญีปุ่่น และบริษทัจนี ทีใ่ห้ความส าคัญกับการลดตน้ทนุวตัถุดิบเปน็อย่างมาก เพือ่สร้างผลก าไรใหก้ับปรษิัทฯ ฉะนัน้จงึอยาก share 
ความรูแ้ละเทคนิคต่าง ๆ ในการลดตน้ทุนวตัถดุิบใหแ้กผู่้สนใจทั่วไป 
 

ประโยชนท์ี่ได้รบัจากหลกัสตูร : ผู้เขา้รบัการอบรม จะทราบถงึวิธีการการลดตน้ทนุวตัถดุิบ (RM Cost) โดยทางวศิวกรรม  
(Re-engineering) ตลอดจนรวมถงึ วิธกีารลด RM Cost ทางจดัซือ้จดัหา (Sourcing & Purchasing) ซึ่งไมม่ีสอนในหลกัสตูร   
แต่ได้จากประสบการท างานจรงิมาเปน็เวลาหลายสบิปี 
 

หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับ :   ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ, ผูจ้ัดการฝา่ยวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์, ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้จดัหา,  
วิศวกรออกแบบ หรอื นกัออกแบบผลิตภัณฑ์,  เจา้หน้าที่จดัซือ้จัดหา และบุคคลอื่น ๆ  ที่ท าหน้าที่ลดต้นทุนผลติภณัฑ ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น จะเหมาะสมอยา่งยิ่ง 
 

วัตถปุระสงคห์ลกัสตูร : 
1) เพือ่ให้เข้าใจในความส าคญัและความจ าเป็น ของการลดต้นทนุผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลตอ่การแข่งขนัและการอยู่รอดของธรุกจิ 
2) เทคนคิตา่ง ๆ ของการลดต้นทนุวตัถดุิบ โดยทางวศิวกรรม (RM CD by Re-engineering Process) 
3) เทคนคิตา่ง ๆ ของการลดต้นทนุวตัถดุิบ โดยทางจดัซือ้จดัหา (CD by Sourcing & Purchasing Process) 
4) รู้จกัการเลอืกหัวข้อการลดต้นทนุวตัถดุิบ (RM items focus for CD) 
5) การจดักลุ่มของวตัถดุิบ ส าหรับลดต้นทุน (RM Group for CD) 
6) รู้จกัการติดตามผลของการปฏิบตัิ (CD Follow up) 
7) การจดัท ารายงานผลของการลดตน้ทนุ  
   เพือ่น าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร (RM CD Report) 
 

ก าหนดการและเนือ้หาการอบรม    
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ 

1)  เมื่อไรที่ผลิตภัณฑ์ทีว่างจ าหน่าย มีความจ าเป็นต้องท าการลดต้นทุนวัตถุดบิ  
2)  การ ก าหนดเปา้หมาย (CD Target) และการวางแผน (CD Action Plan) ในการลดตน้ทนุ 
3)  เครือ่งมือ VA-5R Tools ทีใ่ชใ้นการลดตน้ทนุวตัถดุิบทางวศิวกรรม (Re-engineering RM CD Process) 
4)  การลดต้นทุนวัตถุดบิ กับ ปัญหาคณุภาพของสนิคา้ ( RM CD  vs. Product Quality) 
5)  การสรา้งและการก าหนด หัวข้อ CD ในการลดตน้ทนุวตัถุดิบ (CD items focus) 
6)  การลดต้นทุนวัตถุดบิ ด้วยวิธีของ การจัดซื้อจัดหา ( RM CD by Sourcing and Purchasing Process) 
7)  การติดตามผลของการปฏบิัติตามแผนCD และการวัดผล (CD Follow up and Evaluation) 

 8)  ตวัอย่างการจัดท ารายการ RM CD Report เพือ่น าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร 
  สรปุและตอบค าถาม 
พักรับประทานอาหารวา่ง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 12.00-13.00 น.  

นายอาณัติ   ปโยนิธิการ 



 
 
 

-ใบสมคัร-  
การอบรมเรื่อง   การลดตน้ทนุของวตัถดุบิ ดว้ยกรรมวธิทีางวศิวกรรมและการจดัซือ้จดัหา 

(Material Cost Down by Re-engineering and Sourcing & Purchasing Process) 
ในวนัศกุรท์ี ่20 กนัยายน พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) .........................................................................   
เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   .......................  
ถนน .................... ต าบล/แขวง ..................... อ าเภอ/เขต ...........................  
จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์............................  
โทรสาร ....................................... E-mail : ......................................  
ผู้ประสานงานโดย ..............................  โทรศพัท ์  ......................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ...........................   ส านกังานใหญ่    สาขา ....................  
ขอส ารองรายชือ่เข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี้    (กรุณาเขียนชือ่-นามสกุลตัวบรรจง เพือ่ความถูกตอ้งของวฒุิบตัร) 
1. ชื่อ – นามสกุล ............................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ............  
 โทรศัพท ์.............................. E-Mail  .........................................  
2. ชื่อ – นามสกุล ............................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ............  
 โทรศัพท ์.............................. E-Mail  .........................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% ) 

  สมาชิก วสท.       2,500 บาท/ทา่น 
  พนักงานรฐั/วิสาหกิจ      3,000 บาท/ทา่น 
  บุคคลทัว่ไป      3,500 บาท/ทา่น 

****ฟร ี สมาชกิ วสท. 1 ปี  ส าหรบัทา่นที่ช าระคา่ลงทะเบยีนในอตัราบคุคลทัว่ไป  
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 

 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เช็ค  สั่งจา่ย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงนิ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 

ส่งมาท่ี 0-2184-4662  หรือส่งมาที่  Email มาท่ี supannee@eit.or.th 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตดิตอ่ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 9  หน่วย 
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