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 บทคัดย่อ 

รายงานสหกิจเล่มน้ีน าเสนอหลกัการและวิธีการ การลดตน้ทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรม
คุณค่าของผลิตภณัฑ์ ABMOR ชุบ Jellyตวั DAY TUBE ARMOR(ไม่ชุบ Jelly) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการลดตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภณัฑ ์
ABMOR ชุบ Jellyตวั DAY TUBE ARMOR(ไม่ชุบ Jelly) ซ่ึงการลดตน้ทุนนั้นจะมีการศึกษา
ค่าใช้จ่ายของวตัถุดิบและมีการวางแผน ก าหนด ขั้นตอน การปรับปรุงก่อนหลงั ลงมือแก้ไข มี
ตรวจสอบและสรุปผลการแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีจะมีการติดตาม วิจยั และพฒันาอย่างต่อเน่ืองซ่ึง
การศึกษาขณะปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทัไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากดั ไดรั้บ
จากการศึกษาตามรายวิชาสหกิจศึกษาความรู้ทางทฤษฏี ณ มหาวิทยาลยัสยาม ไดถู้กน ามาใช้เป็น
พื้นฐานส าคัญในคร้ังน้ี ความรู้ทางภาคปฏิบัติอันเป็นประโยชน์จาก ณ บริษัท ไทยไฟเบอร์
ออพคิตส์ จ ากัด ในแผนกการผลิตFiber ถูกน ามาเสนอในรายงานสหกิจศึกษาพร้อมด้วย
ขอ้เสนอแนะ 

โครงการสหกิจศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา วิศวกรรมคุณค่ากบัการลดตน้ทุนการ
ผลิตวศิวกรรมคุณค่า หรือ VE  (Value Engineering) คือ การน าหลกัทางทางวิศวกรรมเขา้มาช่วยใน
การวเิคราะห์กระบวนการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัคือ “การลดตน้ทุนการผลิต”เพื่อเนน้คุณภาพ
เท่าเดิม ซ่ึงเน้ือหาน้ีในส่วนน้ีน าไปใช้ในการเสริมทกัษะความรู้ วิจยั และพฒันากระบวนการผลิต
และการลดตน้ทุนกบัปรับปรุงผลิตภาพของ ABMOR ชุบ Jellyตวั DAY TUBE ARMOR(ไม่ชุบ 
Jelly) ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกควบคุมคุณภาพต่อไป และยงั
สามารถเพิ่มก าไรใหบ้ริษทัจากเดิม103,766บาท/วนั เป็น129,313บาท/วนั คิดเป็น24.62% 
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Abstract 

This report present at principles and method. By cost reduction by using value technical 

engineering of the product ARMOR (dampened Jelly) By DAY TUBE ARMOR (not dampened 

Jelly) with the objective to study how to reduce the cost of products. Which guideline ways to 

reduce the cost of products ABMOR (dampened Jelly) by DAY TUBE ARMOR (not dampened 

Jelly), which was reduce the cost study will be the cost of raw materials and planning procedures. 

procedures improvement edit a review and summary the problem. There will be follow-up 

research and development education continuous which working of project cooperative education 

at Thai Fiber Optic Co., Ltd. has been education by course of cooperative education at Siam 

University has been used as a basis for this. As a practical knowledge of the company's Fiber 

Optics Thai limited in production Fiber. Is presented in the report along with recommendations 

for cooperative education. 

Project cooperative Education is aimed in education. Value engineering to reduce 

production costs, value engineering, or VE (Value Engineering) is a leading engineering 

principles to help in the analysis process. The main aim is "Reducing manufacturing cost" to 

quality as the original. The content in this section to apply the skills, knowledge, research and 

development process and reduce costs and improve productivity ABMOR (dampened Jelly) by 

DAY TUBE ARMOR (not dampened Jelly) the order achieve the objectives and target. by quality 

control department. It also can increase profits for the Company from THB 103,766 / day. to THB 

129,313 /day. a percent 24.62% 


