การวิเคราะห์ และปรั บปรุงประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรด้ วย OEE (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “การวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรด้ วย OEE”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยเครื่ องจักรจานวนมาก ความสาคัญของ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรจึงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อกาลังการผลิต และคุณภาพของผลิต ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญเป็ นอย่างยิง่ ที่จะทาการวิเคราะห์ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรด้วยแนวคิด Overall Equipment
Effectiveness (OEE) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่ องจักรที่เป็ นคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการผลิต
แนวคิด Overall Equipment Effectiveness จะมุ่งเน้นเข้าไปจัดการใน 3 ส่ วน คือ
1. Availability – ใช้เวลาในการผลิตอย่างเต็มที่
2. Performance – ใช้ศกั ยภาพของเครื่ องจักรอย่างเต็มที่
3. Quality – ลดของเสี ยในกระบวนการผลิต
โดยทาการวิเคราะห์ในความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ และทาการปรับปรุ งด้วยแนวคิดการ
ปรับปรุ งงานเฉพาะเรื่ อง (Focused Improvement)

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

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถค้นหากระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด (Bottleneck Process)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาแนวคิด OEE ไปใช้วเิ คราะห์ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้การปรับปรุ งงานเฉพาะเรื่ อง (Focused Improvement)

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
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กรอบความคิดของหลักสู ตร :

เนื้อหาการฝึ กอบรม :








สารวจตัวเองในเรื่ องความสาคัญของการวิเคราะห์ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร
หลุมพรางทางความคิด
การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
กระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด (Bottleneck Process)
ความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ
การปรับปรุ งงานเฉพาะเรื่ อง (Focused Improvement)

วิธีการฝึ 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 ิ
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เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ความสาคัญของการวิเคราะห์ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร
- การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการผลิต

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

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- กระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด (Bottleneck Process)
- Workshop 1: ค้นหากระบวนการผลิตที่เป็ นคอขวด
- แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- แนวทางในการเพิ่ม OEE
o Availability Rate
o Performance Rate
o Quality Rate
- ความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 8 ประการ
- Workshop 2: ฝึ กปฏิบตั ิในการค้นหาความสู ญเสี ยต่าง ๆ และการ
คานวณหาค่า OEE ของกระบวนการ

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้

- การปรับปรุ งงานเฉพาะเรื่ อง (Focused Improvement)
- Workshop 3: การปรับปรุ งงานเฉพาะเรื่ อง
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