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15. หลักสู ตร “เทคนิคพืน้ ฐานในการลดต้ นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม”
Basic; Costs Reduction in Manufacturing Industry
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ผลจากการที่ประเทศไทยเปิ ดรับระบบการค้าเสรี ทาให้ทุกธุ รกิจและอุตสาหกรรมมีคู่แข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น
เป็ นคู่แข่งขันที่เข้มแข็งจากประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ยิง่ ปั จจุบนั ระบบสารสนเทศพัฒนาจนกลายเป็ นโลกไร้พรมแดน ระบบ
พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-commerce) ยิ่งทาให้ระบบการแข่งขันสมบูรณ์มากขึ้น ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันไม่วา่ อยู่
ณ ที่ใดในโลกถือเป็ นคู่แข่งขันทั้งสิ้ น ในโลกของการแข่งขันทางการค้าแล้ว ผูป้ ระกอบการที่สามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่
ดี มีคุณภาพสู ง และราคาถู กเท่านั้นถึ งจะชนะใจผูบ้ ริ โภคได้ ประจวบกับภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่ าเกื อบจะทัว่ โลกในปั จจุบนั
กาลังซื้ อลดลง สิ นค้าที่ดี คุณภาพสู ง และราคาถูกเท่านั้นที่จะอยูใ่ นตลาดได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการเกือบทุกราย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหันมาทากิจกรรมลด
ต้นทุนอย่างเอาจริ งเอาจัง แต่มีองค์กรไม่มากนักที่สามารถลดต้นทุนได้ถูกจุด ถูกวิธี และได้ผลมากถึ งขนาดที่มีนยั สาคัญต่อ
ธุ รกิจการค้า
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาตระหนักถึงความสาคัญอย่างยิง่ ยวดที่ตอ้ งดาเนิ นการลดต้นทุนในการดาเนินธุ รกิจ
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนารู ้แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการดาเนินการเพื่อลดต้นทุน
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนารับรู ้เทคนิควิธีการลดต้นทุนแบบต่างๆ ที่องค์กรทัว่ ไปนิยมนาไปปฏิบตั ิ
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนารับรู ้เทคนิคในการทาให้การลดต้นทุนดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ระบบการค้าเสรี กบั การแข่งขันทางการค้า
/ หลักการพื้นฐานในการทาธุ รกิจสมัยใหม่
/ โครงสร้างต้นทุนในธุ รกิจ
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / ต้นทุนในทางธุ รกิจที่ควบคุมได้ และต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้
/ ความจาเป็ นในการลดต้นทุนในธุ รกิจ
/ วิธีการลดต้นทุนด้วยการลดค่าใช้จ่าย
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / ระบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
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/ เทคนิคในการลดค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
/ ประสิ ทธิภาพในงาน (ความหมาย-องค์ประกอบ-วิธีการวัดประสิ ทธิภาพในงาน)
/ การลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / 8 วิธีการในการลดต้นทุนในการบริ หารงานทัว่ ๆ ไป
/ การลดความสู ญเสี ย 7 ประการ (7 Wastes) ในโรงงาน
/ ระบบการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพงานแบบต่างๆ เช่น MBO/ Kaizen/ Work
Study/ Standard Time ฯลฯ (เทคนิคที่จะนามาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล)
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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