
การอบรมเร่ือง การจัดท าเป้าหมายและแผนงานการลดตันทุนวัตุดิบ (RM Cost) ส าหรับผู้บริหาร 
(Material Cost Down Target and Plan for Management) 

ในวันศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2562   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   สถาบันวิศวพฒัน ์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 
 

หลักการและเหตุผล ในสภาวะที่เศรษกิจตกต่่า และการแข่งขันการขายที่รุนแรงในตลาด ท่าให้ผู้ผลิตทั้งหลายต่างพยายามจะรักษาความอยู่
รอดของธุรกิจ รวมถึงผลก่าไรทีล่ดน้อยลง ในขณะที่ผูผ้ลติไมส่ามารถเพิ่มราคาขายตาม ความต้องการได ้วิธีการแกไ้ขท่ีไดผ้ลมากที่สุดในการรักษาผล
ก่าไรให้คงอยู่เหมือนเดมิ คือ การลดต้นทุน  แต่ผูผ้ลติส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปลดต้นทุนดา้นค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Process)  เช่น การ
ลดการสูญเสยีต่าง ๆ (Waste), การลดDefect(Quality)  การเพิ่มผลผลิต(Productivity), การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ (Efficiency), การลดค่า
โสหุ้ย (O/H)ต่าง ๆ,  การลดแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น   แต่มีน้อยรายที่จะพูดถึง การลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งในสินค้าบางอย่าง ต้นทุนวัตถุดิบ
จะมีสดัส่วนสูงถึง 70-80% ของราคาขาย เช่น  สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, และวิทยากร มีประสบการณ์ในการเป็น Leader ทีมงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) และLeader ทีมงานลดต้นทุนมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี  ทั้งในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจีน ที่ให้ความส่าคัญกับการลดต้นทุน
ด้านวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพื่อสรา้งผลก่าไรให้กับปริษัทฯ   ฉะนั้นจงึอยาก share ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ  ในการลดต้นทุนวัตถุดิบใหแ้ก่ผู้สนใจทั่วไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร : ผู้เข้ารับการอบรม จะทราบถึง วิธกีารจัดท่าเปา้หมาย และการจัดแผนงานการลดต้นทุนวัตถดุิบ (RM Cost) 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ  ซึ่งหลักการต่าง ๆ ทั้งหมด ได้มาจากประสบการณ์ท่างานจรงิน่าไปปฏิบัตไิด้ 
 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ : ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ, ผู้จดัการฝา่ยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจดัหา, วิศวกรออกแบบ หรือ 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์,  เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา และบุคคลอื่น ๆ ทีท่่าหน้าที่ลดต้นทุนผลติภณัฑ์  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน 
จะเหมาะสมอย่างยิ่ง 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร :   

1) เพื่อให้เข้าใจในความส่าคญัและความจ่าเป็น ของการลดต้นทุนวัตถดุบิ (RM Cost)ของผลติภณัฑ์ ซึ่งมผีลต่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจ 
2) รู้จักวิธีการตั้งเปา้หมาย (CD Target) ให้สอดคล้องกับนโยบายของธรุกิจ 
3) รู้จักการตั้งดรรชนีช้ีวัด KPI ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD) เพือ่การวัดผล 
4) รู้จักกระบวนการวางแผน (RM CD Plan) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
5) รู้จักวิธีการตดิตามผลของการปฏบิัติ (CD Follow up) 
6) รู้จักการวัดผลและการประเมินผล ของแผนปฏิบัติลดต้นทุน ( Cost Down Evaluation and Appraisal) 
7) รู้จักวิธีการกระตุ้นและสร้างจิตส่านึกในการลดต้นทุน ให้ทุกคนในองค์กร (CD Motivation) 

 
ก ำหนดกำรและเนื้อหำกำรอบรม 

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

1)  ความส่าคัญของการลดต้นทุน และสถานะการใดที่ผู้บริหารต้องค่านึงถึงการลดต้นทุน 
2)  โครงสร้างต้นทุนของการผลิต 
3)  ขั้นตอนของการลดต้นทุน 
4)  การก่าหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Target) 
5)  การก่าหนด ดรรชนีชี้วัด (KPI) ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ 
6)  การสร้างหัวข้อในการลดต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย CD ที่ตั้งไว้ 
7)  การจัดท่าแผนในการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Plan) 
8)  การสร้างทีมงานลดต้นทุนวัตถุดิบ (CD Working Team) 
9)  การติดตามผลของการปฏิบัติตามแผนลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Follow up ) 
10)  การวัดผล และ ประเมินผลการลดต้นทุนวัตถุดิบ (CD Evaluation and Appraisal) 
11)  การเพิ่มแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนง.ช่วยกันทุ่มเทในการลดต้นทุน (CD Motivation) 
12)  การก่าหนด ดรรชนีชี้วัด (KPI) ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ 
13)  การลดต้นทุนวัตถุดิบ กับ ปัญหาคุณภาพ 

  สรุปและตอบค่าถาม 
พักรับประทานอาหารวา่ง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 12.00-13.00 น.  

นำยอำณัติ   ปโยนิธิกำร 



 
 

 
-ใบสมัคร-  
การอบรมเรื่อง  การจัดท าเป้าหมายและแผนงานการลดตันทุนวัตุดิบ (RM Cost) ส าหรับผู้บริหาร 
  (Material Cost Down Target and Plan for Management) 
  ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

  จัดโดย    สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท).......................................................................................................................................................................................................................   

เลขที ่.............................. หมู่ที ่......................................... อาคาร  ...................................................................  ซอย   ........................................................................  

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง ............................................................... อ าเภอ/เขต .................................................................................  

จังหวัด ...........................................................  รหัสไปรษณีย์........................................................... โทรศัพท์ ...................................................................................  

โทรสาร .................................................................................................................. E-mail : ....................................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..........................................................................................  โทรศัพท์   .................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ..................................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ..................................................................  

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้    (กรุณาเขียนชือ่-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  

2. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  
 

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

  สมาชิก วสท.       2,500 บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ      3,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป      3,500 บาท/ท่าน 

****ฟรี  สมาชิก วสท. 1 ปี  ส าหรับท่านที่ช าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวันอบรมเท่าน้ัน*** 

 

กำรช ำระค่ำลงทะเบียน 

 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 
หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 

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

สนใจเข้ำรับกำรอบรมหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมตดิตอ่ 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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