Product Code : 06-004-008

หลักสูตร เทคนิคการลดต้ นทุน (Cost Reduction)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ต้ นทุนเป็ นปั จจัยที่สำคัญในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจำกปั จจุบนั มีสภำพกำร
แข่งขันสูงองค์กรไม่สำมำรถเพิ่มกำไรโดยกำรเพิ่มรำคำสินค้ ำหรื อบริ กำรได้ ดังนัน้ กำรมุ่งเน้ นจึง
เป็ นไปในทำงกำรลดต้ นทุนแต่ไม่ลดคุณภำพในกำรผลิต หรื อบริ กำรเพื่อสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำร
แข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
กำรลดต้ นทุนจำเป็ นต้ องใช้ เทคนิคและกำรแก้ ปัญหำอย่ำงเป็ นระบบเพื่อทำให้ เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด อันจะนำมำซึง่ กำรเพิ่ม ผลผลิตที่เหมำะสมและเกิดประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท

จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลำ
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. สำมำรถระบุปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำง และกำรจำแนกต้ นทุน
2. สำมำรถวิเครำะห์ต้นทุนได้ อย่ำงเป็ นระบบ
3. สำมำรถเข้ ำใจขันตอนและเครื
้
่ องมือที่ใช้ ในกำรลดต้ นทุน
4. สำมำรถประยุกต์ กำรลดต้ นทุนเข้ ำกับ กำรปรับปรุงงำนประจำ

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. ควำมสำคัญของกำรลดต้ นทุน และกำรสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบเชิงแข่งขัน
2. โครงสร้ ำงต้ นทุน ต้ นทุนมำตรฐำน ต้ นทุนค่ำเสียโอกำส กำรวิเครำะห์ผลต่ำงของต้ นทุน
3. เทคนิคกำรลดต้ นทุนสมัยใหม่

30 คน

กิจกรรม
 ควำมสำคัญของกำรลดต้ นทุนและกำรสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบเชิงแข่งขัน
 ควำมสัมพันธ์ของกำรลดต้ นทุนกับกำรเพิ่มผลผลิต
 Workshop “กำรใช้ Brainwriting จัดกลุม่ ต้ นทุนควำมสูญเสียทีเ่ กิดใน
หน่วยงำนและเรี ยงลำดับควำมรุนแรงของปั ญหำ”และนำเสนอ
- Coffee Break
 โครงสร้ ำงต้ นทุน, แนวคิดต้ นทุน, ต้ นทุนมำตรฐำน, ต้ นทุนค่ำเสียโอกำส,
กำรวิเครำะห์ผลต่ำงของต้ นทุน
 ภำพรวมกำรเกิดต้ นทุนในองค์กร
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

 กำรวำงแผนกำรลดต้ นทุน
 ขันตอนกำรด
้
ำเนินกิจกรรมเทคนิคกำรลดต้ นทุน
- Coffee Break
 แนวคิดกำรเป็ นCost Leadership ศตวรรษที่ 21
 สรุป แนวคิดกำรลดต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ ถำม-ตอบ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

วิธีการฝึ กอบรม
กำรบรรยำยจำกวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หำร ผู้จดั กำร หัวหน้ ำงำน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจแนวทำงกำรลดต้ นทุน
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Product Code : 06-004-008

หลักสูตร เทคนิคการลดต้ นทุน (Cost Reduction)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดำนไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปำกกำเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
รำคำวันละ
25,000 บำท
 วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รำคำวันละ
31,250 บำท
หมายเหตุ :
 รำคำนี ้ไม่รวมค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั (ถ้ ำมี) และยังไม่รวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม VAT 7 %
 สถำบันได้ รับยกเว้ นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%
 สถำบันจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรอบรมตำมจำนวนผู้เข้ ำร่วมที่ระบุในเอกสำรเสนองำน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 576 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

Page 2 of 2

FM-PD-02/02

