เพิ่มผลผลิต พิชิตผลกำไร ด้ วย OEE (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “เพิม่ ผลผลิต พิชิตผลกำไร ด้ วย OEE”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณำธนสำร

หลักกำรและเหตุผล :
ในสภาวะการแข่งขันที่สูงมากในธุ รกิจ สาหรับผูผ้ ลิตแล้วการบริ หารต้นทุนการผลิตนับเป็ นเรื่ องสาคัญ
โดยเฉพาะผูผ้ ลิตที่ทาการผลิตสิ นค้าในปริ มาณมากในลักษณะ Mass Production
การบริ หารต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ด้วยการบริ หาร
ความสามารถที่อยูข่ องเครื่ องจักรให้เต็มประสิ ทธิ ภาพภายใต้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ตน้ ทุนคงที่ของการผลิตต่อหน่วยลดลง
แนวคิด Overall Equipment Effectiveness จะมุ่งเน้นเข้าไปจัดการใน 3 ส่ วน คือ
1. Available Time – ใช้เวลาในการผลิตอย่างเต็มที่
2. Performance – ใช้ศกั ยภาพของเครื่ องจักรอย่างเต็มที่
3. Quality – ลดของเสี ยในกระบวนการผลิต
โดยจะมุ่งให้ความสาคัญที่การบริ หารเครื่ องจักรหรื อกระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด
(Bottleneck
Process)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในการบริ หารความสามารถในการทากาไร
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดการบริ หารต้นทุนการผลิต
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถค้นหากระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด (Bottleneck Process)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาแนวคิด OEE ไปใช้ในการบริ หารต้นทุนการผลิต

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำอบรม : พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 3
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กรอบควำมคิดของหลักสู ตร :

เนื้อหำกำรฝึ กอบรม :













สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
ความหมายของการเพิม่ ผลผลิต
ประเภทต่าง ๆ ของเพิ่มผลผลิต
หลุมพรางทางความคิดในเรื่ องการเพิ่มผลผลิต
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
การบริ หารต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ด้วยการเพิม่ ผลผลิต
การเพิ่มผลผลิต ด้วยแนวคิด OEE
การคานวณหาค่า OEE
แนวทางในการเพิม่ OEE
Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการค้นหา Loss ต่าง ๆ และการคานวณหาค่า OEE ของกระบวนการ
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วิธีกำรฝึ กอบรม :
 รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ

เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
-

สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
ความหมายของการเพิม่ ผลผลิต
ประเภทต่าง ๆ ของเพิ่มผลผลิต
ความสามารถในการทากาไร (Profitability)

10:30 - 10:45
10:30 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:30

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
-

การบริ หารต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ด้วยการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิต ด้วยแนวคิด OEE
การคานวณหาค่า OEE

T&GC

พักรับประทานอาหารกลางวัน
- แนวทางในการเพิม่ OEE
o Availability Rate
o Performance Rate
o Quality Rate

14:30 - 14:45
14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการค้นหา Loss ต่าง ๆ และการคานวณหา
ค่า OEE ของกระบวนการ
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