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PI-058 การลดตน้ทนุ แตไ่มล่ดคณุภาพ ดว้ยเทคนคิวศิวกรรมคณุคา่ VA/VE  
(Cost reduction by Value engineering / Value analysis techniques ) 

วนัเสารท์ ี ่15 ตลุาคม 2565 
วนัเสารท์ ี ่ 3  ธนัวาคม 2565 

โรงแรม โนโวเทล ( สขุมุวทิ 20 )/Zoom Online 

                                                         
อ.พงศส์ทิธ ์: IE.(งานวจัิย การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001) ,MIE. (งานวจิัย ออกแบบงาน ปรับปรุงสถานี

งาน และ สิง่แวดลอ้มในการท างาน กระบวนการผลติ Arc Stack Medium ดว้ยหลกัการยศาสตร ์และ เขา้ร่วมน าเสนอ
ผลงานในงานประชมุวชิาการระดบัชาต ิIE NETWORK 2011 ดงูานตา่งประเทศ ดา้นคณุภาพ DENSO corporation Japan 

(1997), Isuzu motors Japan (2000), Audi company Germany (2007) ประสบการณ์ 30 ปี ในดา้นวศิวกรรมคณุภาพ 
งานประกนัคณุภาพ และ พัฒนาระบบ QMS / EMS / QA, QC MGR. จป.บรหิาร และผูอ้ านวยการแผนฉุกเฉนิ 
  

แนะน าหลกัสตูร 
วศิวกรรมคณุคา่ หรอื VE  (Value Engineering) และ VA (Value analysis) คอื การน าหลกัทางทางวศิวกรรมเขา้มาชว่ยในการ

วเิคราะหก์ระบวนการตา่งๆ โดยมจีดุมุง่หมายหลักคอื “การลดตน้ทนุการผลติ” 
    วศิกรรมคณุคา่เกดิขึน้ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 (ค.ศ.1938-1945). สงครามโลกครัง้ที ่2 ท าใหเ้กดิการขาดแคลน

วตัถดุบิ โดยเฉพาะจ าพวกโลหะ เหล็กทกุชนดิเชน่เดยีวกนั ประเทศสหรัฐอเมรกิา ก็ไดรั้บผลกระทบนีม้ากแตใ่น
ขณะเดยีวกนัก็มคีวามตอ้งการใชว้สัดจุ าพวกนีใ้นกจิการทางการทหาร หนึง่ในนัน้ก็คอื การผลติเครือ่ง Turbo Supercharger 

ใหไ้ดจ้ านวน 1000 เครือ่งภายในระยะเวลาหนึง่สปัดาห ์ 
    เพือ่ใชส้ าหรับเครือ่งบนิ B-24 และ B-29. และในครัง้นีเ้องนาย Lawrence Miles ซึง่เป็นวศิวกรจัดซือ้ของบรษัิท General 

Electric Company ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดรั้บค าสัง่ใหห้าวตัถุดบิและผลติชิน้สว่นเหลา่นี ้ลองนกึภาพตามนะครับวา่มันจะ

ส าคัญแคไ่หน ในขณะทีก่ าลงัเกดิสงครามอยูแ่ตว่ตัถดุบิในการผลติยุทโธปกรณ์ทางการทหารขาดแคลน ภาระกจิทีห่นัก
หนาสาหัสมากส าหรับในสถานการณ์เชน่นี.้ แตแ่ลว้ นาย Lawrence Miles เคา้ก็สามารถพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เคา้

พยายามแลว้ พยามอกี จนกระทัง่เกดิแนวคดิทีว่า่ “ในเมือ่หาและผลติมันไมไ่ด ้ท าไมไมล่ดหนา้ทีก่ารท างาน (Function) 

ลงละ่” ซึง่ก็หมายถงึ การตดัสิง่ทีไ่ม่จ าเป็น หรอืเปลีย่นไปใชว้ัสดอุยา่งอืน่แทนทีส่ามารถท างานไดเ้หมอืนกนัโดยทีค่ณุภาพ

ไมล่ดลง แตต่น้ทนุต า่ลง. จงึเป็นทีม่าของเทคนคิ วศิกรรมคณุคา่ หรอื Value Engineering (VE) และมกีารพัฒนาตอ่เนือ่ง

จนถงึปัจจุบนั 

   เป้าหมายของวศิวกรรมคณุคา่ จะเนน้ทีก่ารพัฒนาคณุคา่ของสิง่ทีน่ ามาศกึษา เชน่ เพิม่คณุภาพ สมรรถภาพ ความ

ปลอดภัย ลดคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและคา่ใชจ้่ายตลอดวงจรชวีติ ตวัอย่างของวศิวกรรมคณุคา่เชน่ การเปลีย่น
เครือ่งปรับอากาศจากรุ่นเกา่ทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าสงู ไปเป็นเครือ่งปรับอากาศทีร่าคาเครือ่งสงูกวา่แตใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าต า่

กวา่ ซึง่เมือ่ท าการค านวณคณุคา่ในระยะยาวตลอดวงจรชวีติของเครือ่งปรับอากาศ ราคาทีต่อ้งเสยีไปจะมคีา่รวมนอ้ยกวา่ 
หรอืตวัอยา่งการกอ่สรา้งถนนโดยการเปลีย่นขัน้ตอนการสรา้งถนนเป็นรูปแบบใหมแ่มว้า่คา่ใชจ้า่ยจะสงูขัน้ แตค่ณุคา่ดา้น

ความปลอดภัยสงูขึน้ และคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาลดลง ซึง่ท าใหค้ณุคา่โดยรวมสงูกวา่ 

 

วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจหลกัการและความจ าเป็นในการปรับปรุงเพือ่การลดตน้ทนุโดยไม่กระทบตอ่คณุคา่ของ
ผลติภัณฑ ์

   2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละทักษะการปรับปรุงโดยใชเ้ทคนคิวศิวกรรมคณุคา่ (VA/VE) 
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หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. ( พกัเบรค 10.30-10.45 , 14.30-14.45 น.) 

กลุม่เป้าหมาย :หัวหนา้งาน วศิวกร หัวหนา้งานฝ่าย ตา่งๆ และผูท้ีส่นใจ 

 วธิกีารฝึกอบรม(ทฤษฏ ี60 % Work Shop 40% )  
 ใชห้ลกัการระดมสมองและร่วมการด าเนนิกจิกรรมเสมอืนจรงิ 

 

คา่อบรม :  ทา่นละ 2,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 3,103 บาท (Onsite Hotel) 
     ทา่นละ 2,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,140 บาท (Online ZOOM) 

               เงือ่นไขการอบรม... หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร่ 
__________________________________________________________________ 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ได ้ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหาร

กลางวนัตลอดหลกัสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบญัชไีด ้200 % 

เวลา หัวขอ้การฝึกอบรม 

 
 

09.00 – 12.00 

   - Value engineering Value Analysis (VA/VE) คอือะไร 
   - ประวัตคิวามเป็นมาของ วศิวกรรมคณุคา่ 

   - ขัน้ตอน การท า VA/VE 
          1. การก าหนดค าจ ากดัความของหนา้ที ่

              • รวบรวมขอ้มลูสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายของ VA/VE 
              • ก าหนดค าจ ากดัความของหนา้ทีก่ารท างานของผลติภัณฑ ์ 

          2. การประเมนิหนา้ทีก่ารท างานของผลติภัณฑ ์

              • วเิคราะหต์น้ทนุแยกตามหนา้ที ่
              • ประเมนิหนา้ทีแ่ละคดัเลอืกจุดทีป่รับปรุง เพือ่ลดตน้ทนุ 

              • Work shop 

 
 

13.00 – 16.00 

          3. การจัดท าขอ้เสนอการปรับปรุง 
              • น าเสนอแนวคดิการปรับปรุงเพือ่ลดตน้ทนุ 

              • ประเมนิแนวคดิการปรับปรุง 
              • การจัดท าใหเ้กดิขึน้เป็นรูปธรรม  

              • ตวัอยา่ง/ Case study 
              • Workshop (30 นาท ี) 

              • Q&A 

              • ท าแบบทดสอบ (20 นาท ี)  


