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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 ์ค ำนงึธรรม  
IE.(งำนวจัิย กำรบรหิำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001) ,MIE. (งำนวจิัย ออกแบบงำน ปรับปรุงสถำนงีำน และ 

สิง่แวดลอ้มในกำรท ำงำน กระบวนกำรผลติ Arc Stack Medium ดว้ยหลกักำรยศำสตร ์และ เขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำนในงำน
ประชมุวชิำกำรระดับชำต ิIE NETWORK 2011 ดงูำนตำ่งประเทศ ดำ้นคณุภำพ DENSO corporation Japan (1997), 

Isuzu motors Japan (2000), Audi company Germany (2007) ประสบกำรณ์ 30 ปี ในดำ้นวศิวกรรมกำรควบคมุ
คณุภำพ งำนประกนัคณุภำพ และ พัฒนำระบบ QMS / EMS / QA, QC MGR. จป.บรหิำร และผูอ้ ำนวยกำรแผนฉุกเฉนิ 
  

แนะน าหลกัสตูร 
วศิวกรรมคณุคำ่ หรอื VE  (Value Engineering) และ VA (Value analysis) คอื กำรน ำหลกัทำงทำงวศิวกรรมเขำ้มำชว่ยในกำร
วเิครำะหก์ระบวนกำรตำ่งๆ โดยมจีดุมุง่หมำยหลักคอื “กำรลดตน้ทนุกำรผลติ” 

    วศิกรรมคณุคำ่เกดิขึน้ในระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 (ค.ศ.1938-1945). สงครำมโลกครัง้ที ่2 ท ำใหเ้กดิกำรขำดแคลน

วตัถดุบิ โดยเฉพำะจ ำพวกโลหะ เหล็กทกุชนดิเชน่เดยีวกนั ประเทศสหรัฐอเมรกิำ ก็ไดรั้บผลกระทบนีม้ำกแตใ่น
ขณะเดยีวกนัก็มคีวำมตอ้งกำรใชว้สัดจุ ำพวกนีใ้นกจิกำรทำงกำรทหำร หนึง่ในนัน้ก็คอื กำรผลติเครือ่ง Turbo Supercharger 

ใหไ้ดจ้ ำนวน 1000 เครือ่งภำยในระยะเวลำหนึง่สปัดำห ์ 
    เพือ่ใชส้ ำหรับเครือ่งบนิ B-24 และ B-29. และในครัง้นีเ้องนำย Lawrence Miles ซึง่เป็นวศิวกรจัดซือ้ของบรษัิท General 

Electric Company ประเทศสหรัฐอเมรกิำ ไดรั้บค ำสัง่ใหห้ำวตัถุดบิและผลติชิน้สว่นเหลำ่นี ้ลองนกึภำพตำมนะครับวำ่มันจะ

ส ำคัญแคไ่หน ในขณะทีก่ ำลงัเกดิสงครำมอยูแ่ตว่ตัถดุบิในกำรผลติยุทโธปกรณ์ทำงกำรทหำรขำดแคลน ภำระกจิทีห่นัก
หนำสำหัสมำกส ำหรับในสถำนกำรณ์เชน่นี.้ แตแ่ลว้ นำย Lawrence Miles เคำ้ก็สำมำรถพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกำส เคำ้

พยำยำมแลว้ พยำมอกี จนกระทัง่เกดิแนวคดิทีว่ำ่ “ในเมือ่หำและผลติมันไมไ่ด ้ท ำไมไมล่ดหนำ้ทีก่ำรท ำงำน (Function) 

ลงละ่” ซึง่ก็หมำยถงึ กำรตดัสิง่ทีไ่ม่จ ำเป็น หรอืเปลีย่นไปใชว้ัสดอุยำ่งอืน่แทนทีส่ำมำรถท ำงำนไดเ้หมอืนกนัโดยทีค่ณุภำพ

ไมล่ดลง แตต่น้ทนุต ำ่ลง. จงึเป็นทีม่ำของเทคนคิ วศิกรรมคณุคำ่ หรอื Value Engineering (VE) และมกีำรพัฒนำตอ่เนือ่ง
จนถงึปัจจุบนั 

   เป้ำหมำยของวศิวกรรมคณุคำ่ จะเนน้ทีก่ำรพัฒนำคณุคำ่ของสิง่ทีน่ ำมำศกึษำ เชน่ เพิม่คณุภำพ สมรรถภำพ ควำม

ปลอดภัย ลดคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้ทำงตรงและคำ่ใชจ้่ำยตลอดวงจรชวีติ ตวัอย่ำงของวศิวกรรมคณุคำ่เชน่ กำรเปลีย่น
เครือ่งปรับอำกำศจำกรุ่นเกำ่ทีใ่ชพ้ลงังำนไฟฟ้ำสงู ไปเป็นเครือ่งปรับอำกำศทีร่ำคำเครือ่งสงูกวำ่แตใ่ชพ้ลงังำนไฟฟ้ำต ำ่

กวำ่ ซึง่เมือ่ท ำกำรค ำนวณคณุคำ่ในระยะยำวตลอดวงจรชวีติของเครือ่งปรับอำกำศ รำคำทีต่อ้งเสยีไปจะมคีำ่รวมนอ้ยกวำ่ 
หรอืตวัอยำ่งกำรกอ่สรำ้งถนนโดยกำรเปลีย่นขัน้ตอนกำรสรำ้งถนนเป็นรูปแบบใหมแ่มว้ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยจะสงูขัน้ แตค่ณุคำ่ดำ้น

ควำมปลอดภัยสงูขึน้ และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรุงรักษำลดลง ซึง่ท ำใหค้ณุคำ่โดยรวมสงูกวำ่ 

 

วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมเขำ้ใจหลกักำรและควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงเพือ่กำรลดตน้ทนุโดยไม่กระทบตอ่คณุคำ่ของ
ผลติภัณฑ ์

   2. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมมคีวำมรูแ้ละทักษะกำรปรับปรุงโดยใชเ้ทคนคิวศิวกรรมคณุคำ่ (VA/VE) 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรใหม่ 
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หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. ( พกัเบรค 10.30-10.45 , 14.30-14.45 น.) 

กลุม่เป้ำหมำย :หัวหนำ้งำน วศิวกร หัวหนำ้งำนฝ่ำย ตำ่งๆ และผูท้ีส่นใจ 
 วธิกีำรฝึกอบรม(ทฤษฏ ี60 % Work Shop 40% )  
 ใชห้ลกักำรระดมสมองและร่วมกำรด ำเนนิกจิกรรมเสมอืนจรงิ 

 

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) 

               เงือ่นไขกำรอบรม... หำ้มบนัทกึภำพ วดีโีอ แชร ์หรอืน ำไปเผยแพร่ 

__________________________________________________________________ 
*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ได ้ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหาร

กลางวนัตลอดหลกัสตูร ใบเสร็จคำ่ลงทะเบยีน สำมำรถน ำไปบนัทกึหักคำ่ใชจ้่ำยทำงบญัชไีด ้200 % 

เวลำ หัวขอ้กำรฝึกอบรม 

 
 

09.00 – 12.00 

   - Value engineering Value Analysis (VA/VE) คอือะไร 
   - ประวัตคิวำมเป็นมำของ วศิวกรรมคณุคำ่ 

   - ขัน้ตอน กำรท ำ VA/VE 

          1. กำรก ำหนดค ำจ ำกดัควำมของหนำ้ที ่
              • รวบรวมขอ้มลูสิง่ทีเ่ป็นเป้ำหมำยของ VA/VE 

              • ก ำหนดค ำจ ำกดัควำมของหนำ้ทีก่ำรท ำงำนของผลติภัณฑ ์ 
          2. กำรประเมนิหนำ้ทีก่ำรท ำงำนของผลติภัณฑ ์

              • วเิครำะหต์น้ทนุแยกตำมหนำ้ที ่

              • ประเมนิหนำ้ทีแ่ละคดัเลอืกจุดทีป่รับปรุง เพือ่ลดตน้ทนุ 
              • Work shop 

 
 

13.00 – 16.00 

          3. กำรจัดท ำขอ้เสนอกำรปรับปรุง 
              • น ำเสนอแนวคดิกำรปรับปรุงเพือ่ลดตน้ทนุ 

              • ประเมนิแนวคดิกำรปรับปรุง 

              • กำรจัดท ำใหเ้กดิขึน้เป็นรูปธรรม  
              • ตวัอยำ่ง/ Case study 

              • Workshop (30 นำท ี) 
              • Q&A 

              • ท ำแบบทดสอบ (20 นำท ี)  


