Product Code : 06-046-002

หลักสูตร การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล Overall Equipment Effectiveness : OEE
การดาเนินงานอุตสาหกรรม หลายบริ ษัทมีเครื่ องจักรเป็ นปัจจัยสาคัญหนึง่ ในการผลิตที่ต้อง
ใช้ ให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด แต่ปัญหาที่มกั จะพบคือเครื่ องจักรเสียบ่อย ใช้ เวลาในการปรับตังและ
้
ปรับแต่งเครื่ องจักรนาน เครื่ องจักรผลิตชิ ้นงานไม่ได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดรวมทังเกิ
้ ดการสูญเปล่า
อื่นๆ ซึง่ อาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่ องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนันการที
้
่เราสามารถวัด
ประสิทธิผลของการใช้ เครื่ องจักร รวมทังทราบสาเหตุ
้
การใช้ เครื่ องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทาให้
เราสามารถกาหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมและหาทางปรับปรุงการใช้ เครื่ องจักรให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดและจะช่วยลดการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรเพิ่มเติม

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 ผู้บ ริ ห าร ผู้จัดการ ที่มี ค วามสนใจเรื่ อ งการวัดประสิทธิ ผลโดยรวมของเครื่ อ งจัก ร และ
ต้ องการปรับปรุงการทางานของเครื่ องจักร

กาหนดการอบรม
เวลา
09.00-10.30 น.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้เรื่ องประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจความสูญเสีย 6 ประการที่เกิดขึ ้นในสภาพการทางานจริ ง
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร กาหนดแนวทางการ
ปรับปรุงที่เหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจ

10.30-12.00 น.
13.00-16.00 น.

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. การบริ หารเครื่ งจักรกับการเพิ่มผลผลิต และแนวคิดเรื่ องการวัดประสิทธิ ผลโดยรวมของ
เครื่ องจักร
2. ขันตอนการน
้
า OEE ไปประยุกต์ใช้
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายโดยวิ ท ยากรที่ ป รึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าใน
หน่วยงานต่างๆ
 การทาแบบฝึ กหัด และศึกษาจากกรณีตวั อย่าง
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30 คน

จานวนผู้เข้ าอบรม

กิจกรรม





การบริ หารเครื่ องจักรกับการเพิม่ ผลผลิต
ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
แนวคิดเรื่ องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร
การนา OEE ไปประยุกต์ใช้ กบั เครื่ องจักรแบบต่างๆ

 ขันตอนการน
้
า OEE ไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานให้ ประสบผลสาเร็ จ
 Workshop

พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
หมายเหตุ เพื่อให้ เกิดการนาความรู้ ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง หลักสูตรนี ้สามารถ
จัดให้ มีการติดตามผลการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร ได้ ในสถานที่
การทางานจริ งของบริ ษัท โดยวิทยากรที่ปรึ กษา ซึ่งถ้ าบริ ษัทสนใจ ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาแจ้ ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ า
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Product Code : 06-046-002

หลักสูตร การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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