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หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม”
(Cost Reduction Technique for Everyone)
สัมมนาวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 (กาหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจากัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดาเนินธุรกิจ และเป็นเหตุ
ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากราคาน้ามันที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องนาวัตถุดิบจากต่างประเทศ, ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ามัน ค่าน้า ค่าไฟที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน, คู่
แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกาไรมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับวิธีการทาธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้
ต่าลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจาเป็นต้องปรับ
โครงสร้างในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ สร้างความแตกต่างในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าขายดี มีผลกาไรมากขึ้น รวมถึงต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้มากขึ้นโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีมและสร้างภาวะผู้นาให้เกิดขึ้นเพื่อ
สร้างศักยภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมหรือน้อยลง
2. เพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างผลกาไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้นโดยทุกคนมีส่วนร่วม
4. สร้างสภาพแวดล้อมและขวัญกาลังใจที่ดีในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทางานที่ดี และการรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม
5. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อทดแทนกาลังคนที่
ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร
- ความหมายของต้นทุน (Cost) และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)
- การลดต้นทุน มีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างไร
- การวางแผนการลดต้นทุน
- การลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์
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In-House Training ได้
- แนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิต
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและลดต้นทุน
- หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มิติในการลดต้นทุนการผลิต
- แนวทางการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ดัชนีชี้วัดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การกาหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต
- การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
- เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดต้นทุนซ่อมบารุงเครื่องจักร
- การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดต้นทุนและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง
- การลดต้นทุนการบริหารการจัดซื้อ จัดหา
- การลดต้นทุนด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ /ฝ่ายผลิต /ฝ่ายวาง
แผนการผลิต /ฝ่ายควบคุมคุณภาพ /ฝ่ายจัดซื้อ /ฝ่ายคลังสินค้า /ฝ่ายขนส่ง /ฝ่ายซ่อมบารุง วิศวกร

บรรยายโดย:
อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ตาแหน่งและหน่วยงานปัจจุบัน :
ที่ปรึกษา สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production และที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean Manufacturing & Logistics Management
อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม
อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม.รามคาแหง
วิทยากรบรรยายหัวข้อ Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ
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ขั้นตอนการสมัคร
Scan QR Code พร้อมกรอกใบสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครแล้วจะส่ง Invoice กลับไปยังอีเมล์ หรือ
ช่องทางที่ท่านได้กรอกในเอกสารไว้ทาง QR Code
หมายเหตุ
ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร(สาหรับหลักสูตร Onsite)
อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
มีวุฒิบัตรมอบให้พร้อมไฟล์ประกอบการบรรยาย
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