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ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลกัสูตร  

“การเพิม่คา่ %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลติ 

วันที่  8 กันยายน 2564 

                      เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training by Zoom 
หลักการและเหตุผล 
คา่OEEเป็นดัชนตีัวหนึง่ทีใ่ชว้ัดความสําเร็จของTPMในภาพรวม โดยพจิารณาทีผ่ลลัพธเ์ป็นสําคัญ  กลา่วคอื การพจิารณา
ทีก่ารใชป้ระโยชนจ์ากเครือ่งจักร การใชป้ระโยชนจ์ากวัตถดุบิและการทํางานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้โดยใหห้าคา่ %A 
(Available time)หรอืเวลาการทํางานของเครือ่งจักรจรงิเทยีบกบัเวลาการทํางานของเครือ่งจักรตามแผน และ คา่ %P 
(Performance Rate)หรอื ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่งจักร รวมถงึคา่ %Q (Good Quality Rate)ซึง่ก็คอื อตัราการ
คณุภาพการผลติสนิคา้ดทัีง้หมด  

          การเพิม่คา่Overall Equipment EffectivenessหรอืOEEนัน้เป็นเรือ่งทีด่ ีเนือ่งจากเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของ
เครือ่งจักรแตล่ะตัวไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยการวเิคราะหจ์ากขอ้มลูการผลติทีบ่นัทกึได ้โดยตอ้งบนัทกึคา่ทกุวัน ทกุเครือ่ง เพือ่
บํารงุรักษาเครือ่งจักรกอ่นทีจ่ะเกดิDowntimeซึง่จะทําใหผ้ลผลติลดลง รวมถงึคา่บํารงุรักษาเครือ่งจักรก็สงูขึน้ได ้

           คา่OEEนัน้คา่ทีส่งูจะดกีวา่คา่ทีตํ่า่ ซึง่ระดับของคา่ดังกลา่วนัน้ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของแตล่ะองคก์รทีจ่ะเป็นผู ้
กําหนดตามความเหมาะสม และตอ้งพยายามไมใ่หค้า่OEEตํา่กวา่เป้าหมายทีก่ําหนดซึง่จะหมายถงึการเกดิความสญูเปลา่
ในกระบวนการผลติหรอืทีเ่รยีกวา่Loss timeน่ันเอง 

          Loss timeหรอื "เวลาความสญูเปลา่ในการผลติ" ซึง่ก็คอืเวลาทีส่ญูเสยีไปในระหวา่งการผลติในเรือ่งของการ
ทํางานผดิขัน้ตอน เป็นเวลาทีไ่มส่รา้งคณุคา่ (Non-value time)มักเกดิขึน้บอ่ย ๆ และแฝงตัวอยูใ่นเกอืบทกุขัน้ตอนการ
ผลติและอาจจะไมส่ามารถตรวจวัดในขณะผลติไดอ้ยา่งชดัเจน ดังนัน้เราควรทํากจิกรรมทีเ่รยีกกนัวา่ "กจิกรรมการลดLoss 
timeการผลติ" ซึง่จะทําใหส้ามารถผลติชิน้งานไดเ้พิม่ขึน้ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไดใ้นสตูรการผลติ และในอนาคต
กจิกรรมเพือ่ลดLoss timeนี ้ซึง่จะสง่ผลใหเ้วลาการผลติทีใ่ชล้ดลง และจํานวนชิน้งานก็จะเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          การเพิม่คา่ %OEEและการลดคา่Loss timeเป็นสว่นหนึง่ของหลักการวัดประสทิธภิาพเครือ่งจักรโดยรวม (Overall 
Equipment Effectiveness)ดังนัน้หากโรงงานมกีารวัดคา่OEEอยา่งสมํา่เสมอก็จะทําใหป้ระสทิธภิาพเครือ่งจักรไมล่ดลง 
หรอือาจทําใหส้งูขึน้ไดอ้กีดว้ย ซึง่ก็จะสามารถใชง้านเครือ่งจักรไดเ้ต็มประสทิธภิาพ คา่ใชจ้า่ยในการผลติก็ลดลงตามมา
น่ันเอง 
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เนือ้หาของหลกัสตูร: 

• ความหมายของคา่ OEEและ Loss timeของเครือ่งจักร 
• การแบง่ประเภทของคา่ OEEและ Loss time 
• วธิกีารเลอืกเครือ่งจักรในการวดัคา่ OEEและ Loss time 
• ขัน้ตอนและวธิกีารบนัทกึคา่ OEEและ Loss timeการผลติ 
• สตูรการคํานวณคา่ OEEและ Loss time 
• วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากคา่ OEEและ Loss time 
• การคน้หาสาเหตแุละการแกไ้ขคา่ OEEและ Loss time 
• กรณีศกึษาโรงงานทีป่ระสบความสําเร็จในการจัดการคา่OEEและLoss time 

วิทยากร :  อาจารย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  

             - MBA Logistics Management 

             - Lean Production Consultant 

             - ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมอตุสาหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 

             - ท่ีปรึกษาเครือขา่ย Lean Production สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  

             - ท่ีปรึกษาอตุสาหกรรมการผลติและโลจิสตกิส์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

             - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลติและโลจิสตกิส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง 

             - ท่ีปรึกษาสถานประกอบการดีเดน่โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม 

คา่อบรม/ราคาทา่นละ 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%)  

หรือ สมคัร 2 ทา่นๆละ 2300 บาท 

ระยะเวลาอบรม    1 วนั (6 ชัว่โมง) 
จาํนวนผู้เข้าอบรม 

- ไมเ่กิน 20 คน 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลักสูตร  การเพ่ิมค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
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