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หลกัสูตร “เทคนิคการบริหารคุณค่า (VM)  เพ่ือลดต้นทุนขององค์กร”  

(Value Management for Cost reduction) 
วนัที่ 27 กนัยายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 
หลกัการและเหตผุล  

ในปัจจุบนัทา่มกลางการแขง่ขันทางธรุกจิทีท่วคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ องคก์รสว่นใหญ่ไดพั้ฒนาระบบคณุภาพให ้
สม า่เสมอและมคีวามตอ่เนือ่งเป็นเรือ่งปกต ิแตค่วามทา้ทายอยา่งยิง่คอืการพยายามเพิม่คณุคา่ (Value) ใหก้บัผลติภัณฑห์รอื

บรกิารโดยใหต้น้ทนุต า่กวา่คูแ่ขง่ การเลอืกเทคนคิเพิม่คณุคา่ทีม่คีวามหลายหลาย เพือ่น าไปสรา้งสรรคข์ึน้ใหมห่รอืปรับปรุงงาน
เดมิตามความเหมาะสมใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็วขึน้ นัน้ คนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมคีวามรู ้หลกัการบรหิารการจัดการคณุคา่ 

( Value Management ; VM) อาทเิชน่ คณุคา่การท างาน (Value Functional) ดว้ยการแจกแจงหนา้ทีแ่ละระบคุวามรับผดิชอบที่

เหมาะสมและสามารถลดความสญูเสยีในขัน้ตอนการปฏบิตังิานได ้ทัง้ยังชว่ยลดความสิน้เปลอืงทรัพยากรหรอืตน้ทนุใหใ้ชอ้ยา่ง
คุม้คา่เกดิประโยชนส์งูสดุ และยังสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้อกีดว้ย 

ดงันัน้หลกัสตูรนีจ้งึมุน่เนน้ถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งอยา่งเป็นระบบในดา้นการวเิคราะหค์ณุคา่ (Value 
Analysis และ Value Engineering : VA-VE) เพือ่ศกึษารายละเอยีดเชงิลกึของผลติภัณฑห์รอืการบรกิาร จงึถอืเป็นยทุธศาสตรท์ี่

ส าคัญยิง่และถอืเป็นเคล็ดลับองคป์ระกอบหนึง่ทีส่ าคัญทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเร็จขององคก์ร และจะน ามาซึง่การลดตน้ทนุอย่างเป็น
รูปธรรมและเกดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์รอย่างแทจ้รงิ 

 
วตัถปุระสงค ์/ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวคดิและการบรหิารคณุคา่เพิม่ทีถ่กูตอ้ง 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเพิม่โอกาสในการสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้และลดตน้ทนุใหก้บัองคก์รได ้
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถระบปัุจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการสรา้งมลูคา้เพิม่ได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจในขน้ตอนและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเพิม่มลูคา่งาน 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตก์ารเพิม่มลูคา่เขา้กบัการปรับปรงุงานประจ าและน าไปสูก่ารเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
 

หวัขอ้สมัมนา  
- การสรา้งความตระหนักและจติส านกึดา้นการลดตน้ทนุทางธรุกจิแตไ่มล่ดคณุภาพ 
- แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการบรหิารคณุคา่ (VM) ในองคก์ร 
- หลกัการและแนวคดิพืน้ฐานความเขา้ใจในการบรหิารเพือ่เพิม่ คณุคา่ 

 Value Management (VM) 
 Value Improvement (VI) 

 Value Control (VC) 
- ปัจจัยและสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่การบรหิารคณุคา่ (VM) ในองคก์ร 
- ขัน้ตอน 8 หลกัในการประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคณุคา่ (VM) ในการปรับปรงุงาน 
- เทคนคิการออกแบบดา้นคณุภาพใหเ้ป็นแนวปฏบิตังิาน (Quality Function Deployment ; QFD) 
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- เครือ่งมอืการสรา้งคณุสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบักระบวนการผลติ (House Of Quality : HOQ) 
- ประโยชนจ์ากการประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคณุคา่ (VM) 
- กรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเร็จ (Best Practice)  
- สรปุการเรยีนรูแ้ละถามตอบ 

 
ระยะเวลาอบรม   

- 1 วัน (6 ชัว่โมง) 

วธิกีารฝึกอบรม (ในรปูแบบ Online ผา่น Zoom) 
- การบรรยาย-สาธติเนือ้หาและทฤษฎ ีรวมทัง้ชมภาพและวดีทีศันป์ระกอบ 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม 
- ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ วศิวกร หัวหนา้งาน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูท้ีม่หีนา้ทีห่รอืผูไ้ดรั้บพจิารณาใหรั้บผดิชอบงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจทั่วไป 
- โปรดเตรยีมเครือ่งชว่ยค านวณ / เครือ่งคดิเลข ทา่นละ 1 เครือ่งในการฝึกอบรม 
 

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
หรือ Promotion ช่วงนีม้า 4 จ่าย 3 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

 

รบัจดัอบรมภายในองคก์ร (In house Training) 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ คุณอรัญญา (ตุ้ม) 
Professional Training Solution Ltd., Partnership 

Tel; 02-1753330, 086-8929330   , 086-6183752 

Email; info.ptstraining@gmail.com, aranya@ptstraining.co.th 

Website; www.ptstraining.co.th    Facebook : Professional Training Solution 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
http://www.ptstraining.co.th/
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร หลกัสูตร “เทคนิคการบริหารคุณค่า (VM)  เพ่ือลดต้นทุนขององค์กร”  
(Value Management for Cost reduction) 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

 บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

