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(OEE increasing & Reduce Loss time in Production)

สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่จัด ณ โรงแรม จัสมิน สุขุมวิท 23
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หลักการและเหตุผล :
ค่า OEE เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสาเร็จของ TPM ในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสาคัญ กล่าวคือ การพิจารณาที่
การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า % A (Available
time) หรือเวลาการทางานของเครื่องจักรจริงเทียบกับเวลาการทางานของเครื่องจักรตามแผน และ ค่า %P (Performance Rate)
หรือ ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร รวมถึงค่า %Q (Good Quality Rate) ซึ่งก็คือ อัตราการคุณภาพการผลิตสินค้าดีทั้งหมด
การเพิ่ ม ค่ า Overall Equipment Effectiveness หรื อ OEE นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ดี เนื่ อ งจากเป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลการผลิตที่บันทึกได้ โดยต้องบันทึกค่าทุกวัน ทุกเครื่อง เพื่อบารุงรัก ษา
เครื่องจักรก่อนที่จะเกิด Downtime ซึ่งจะทาให้ผลผลิตลดลง รวมถึงค่าบารุงรักษาเครื่องจักรก็สูงขึ้นได้
ค่า OEE นั้นค่าที่สูงจะดีกว่าค่าที่ต่า ซึ่งระดับของค่าดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่จะเป็นผู้กาหนดตาม
ความเหมาะสม และต้องพยายามไม่ให้ค่า OEE ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดซึ่งจะหมายถึงการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหรือ
ที่เรียกว่า Loss time นั่นเอง
Loss time หรือ “เวลาความสูญเปล่าในการผลิต ” ซึ่งก็คือเวลาที่สูญเสียไปในระหว่างการผลิตในเรื่องของการทางานผิด
ขั้นตอน เป็นเวลาที่ไม่สร้างคุณค่า (Non-value time) มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ และแฝงตัวอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและอาจจะไม่
สามารถตรวจวัดในขณะผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราควรทากิจกรรมที่เรียกกันว่า “กิจกรรมการลด Loss time การผลิต” ซึ่งจะทาให้
สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดได้ในสูตรการผลิต และในอนาคตกิจกรรมเพื่อลด Loss time นี้ ซึ่งจะส่งผลให้
เวลาการผลิตที่ใช้ลดลง และจานวนชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
การเพิ่มค่า %OEE และการลดค่า Loss time เป็นส่ ว นหนึ่งของหลั กการวัดประสิ ทธิภ าพเครื่องจักรโดยรวม (Overall
Equipment Effectiveness) ดังนั้นหากโรงงานมีการวัดค่า OEE อย่างสม่าเสมอก็จะทาให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่ลดลง หรืออาจ
ทาให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งก็จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ลดลงตามมานั่นเอง
วัตถุประสงค์
ลดการสูญเสียในการทางานของเครื่องจักร (Big Loss)
เพิ่มประสิทธิภาพในการบารุงรักษาเครื่องจักรให้มากขึ้น
ลดระยะเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรลงอย่างได้ผล
เพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องจักร
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ลดความแปรปรวนของกาลังการผลิตในแต่ละวัน
ลดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต
สร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (Change Over) เพื่อผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย
เนื้อหาของหลักสูตร :
ความหมายของค่า OEE และ Loss time ของเครื่องจักร
การแบ่งประเภทของค่า OEE และ Loss time
วิธีการเลือกเครื่องจักรในการวัดค่า OEE และ Loss time
ขั้นตอนและวิธีการบันทึกค่า OEE และ Loss time การผลิต
สูตรการคานวณค่า OEE และ Loss time
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค่า OEE และ Loss time
การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขค่า OEE และ Loss time
กรณีศึกษาโรงงานที่ประสบความสาเร็จในการจัดการค่า OEE และ Loss time
วิธีการสัมมนา : การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบารุง ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร
ตัวอย่างประว้ติวิทยายกร
ตาแหน่งในปัจจุบัน :
MBA Logistics Management
Lean Production Consultant
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
บรรยายโดย :
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์
อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและลอจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการสมัคร
Scan QR Code พร้อมกรอกใบสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสัมครแล้วจะส่ง
Invoice กลับไปยังอีเมล์ หรือ ช่องทางที่ท่านได้กรอกในเอกสารไว้ทาง QR Code
หมายเหตุ
อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
มีวุฒิบัตรมอบให้
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