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Course: 
Cost Management, Monitoring and Cost Control 
 
 
Course ID: BN020002 
Duration: 2 days (9:00 – 16:00) 
Instructor:  
 
จุดประสงค์ 

• เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการลดต้นทนุในเชิงกลยทุธ์  

• เพ่ือเรียนรู้แนววิธีปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารและจดัการกบัเงินทนุหมนุเวียน  

• เพ่ือเรียนรู้เคร่ืองมือและเทคนิคในการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัการลดและควบคมุต้นทนุ  

• เพ่ือเสริมความเข้าใจและให้ตระนกัถึงความเสีย่งระดบัองค์กรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลดและควบคมุต้นทนุ  

• เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาสามารถสร้างและวางแผนปฏิบตัิการเพ่ือการลดและควบคมุต้นทนุภายในองค์กรของตนได้  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

• การแยกความแตกตา่งระหวา่งการลดต้นทนุในเชิงกลยทุธ์กบัการลดต้นทนุในเชิงยทุธวิธี  

• แนวคิดเก่ียวกบัเงินทนุหมนุเวียนและผลลพัธ์จากการปรับปรุงการใช้เงินทนุหมนุเวียนอยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

• การแจกแจงสว่นประกอบหลกัในการลดต้นทนุ  

• เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจถึงตวัผลกัดนัต้นทนุและสาเหตขุองการเงินต้นทนุ  

• การประยกุต์ต้นทนุกิจกรรมภายในองค์กรในรูปแบบภาพรวม  

• ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นตวักําหนดความได้เปรียบต้นทนุในระยะยาว  

• การเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานขององค์กรกบัคูแ่ขง่  

• การจดัทํา “ดชันีวดัความสาํเร็จ” เพ่ือการลดคา่ใช้จ่ายและต้นทนุในแผนกและบริษัทของทา่น  

• การเปลีย่นแปลงท่ียัง่ยืน  

 

หัวข้อการเรียนรู้ 

• เพ่ือทําความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกบัต้นทนุ เช่น ต้นทนุทางคงท่ี ต้นทนุแปรผนั หรือ ต้นทนุขัน้บนัได  

• เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองปัญหาของต้นทนุ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของต้นทนุ ต้นทนุการเก็บรักษา ต้นทนุจม ต้นทนุ

ธุรกรรม มลูคา่เงินตามเวลา  

• การประยกุต์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เร่ืองต้นทนุและราคา ต้นทนุกิจกรรม การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ การ

วิเคราะห์สนิค้าคงคลงั  
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• การวิเคราะห์และระบตุวัผลกัดนัต้นทนุ ระบบและกลยทุธ์ตา่ง  ๆจะทําอยา่งไรให้กลยทุธ์ด้านต้นทนุสอดคล้องกบักลยทุธ์

ขององค์กร โครงสร้าง ขบวนการ นโยบาย แนวทางปฏิบตัิ การบริหารสญัญา เง่ือนไขตา่ง ๆ รวมถึงการจดัทําต้นทนุ

กิจกรรมระหวา่งหนว่ยงานตา่ง  ๆ 

• การจดัทําขบวนการทํางานเพ่ือให้ทราบถึงตวัผลกัดนัตา่ง ๆ และการกําจดัเวลา (ในการทํางาน) การจดัทําขบวนการ

ทํางานในระดบัองค์กร การเทียบวดัมาตรฐานการปฏิบตัิงานขององค์กร (Benchmarking)  

• แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการลดต้นทนุ หรือ กําจดัต้นทนุ เช่น หาผู้ รับเหมาช่วงมาดําเนินการจดัการให้ (Outsourcing) 

งานบริหารต้นทนุโดยใช้ระบบเครือขา่ย (Networking)  

• การประยกุต์แนวคิดการตัง้เป้าหมายในการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่าย (เพ่ือเป็นตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน)  

• การจดัทํา “ดชันีวดัความสาํเร็จ” เพ่ือการลดคา่ใช้และต้นทนุในแผนกและบริษัทของทา่น  

• การเปลีย่นแปลงท่ียัง่ยืน  

 

เหมาะสาํหรับ 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ผู้ควบคมุต้นทนุ ฝ่ายจดัซือ้และ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเคราะห์ต้นทนุ ผู้ซึง่แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั  
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Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


