
หลักการและเหตุผล   การผลิตแบบ Toyota Production System  (TPS)  เป็นการเพ่ิมผลผลิตตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง  ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่ง
ส าคัญที่ท าให้องค์กรมีรายได้และสามารถด ารงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี  ราคาเป็นสิ่งส าคัญในการแข่งขัน
หากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และ
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ท าให้ทุกองค์กรพยายามที่จะน าไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) 
ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลักส าคัญ คือ Just In Time และ Automation โดย
มุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จ าเป็น  ในเวลาที่จ าเป็น  เฉพาะที่
จ าเป็น”  ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน  ผลิตแบบ Toyota 
Production System เล็งเห็นบทบาท ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
2) เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)
3) เพ่ือให้ผู้อบรมทราบหลักการ ส าคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)
4) เพ่ือให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้อบรมน าความรู้  ทักษะ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ใน

องค์กรได้

รูปแบบการฝึกอบรม 
1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
2) เน้นการเรียนรู้แบบ  Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)
3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.
4) Work shop / Case Study

กลุ่มเป้าหมาย :   
 จ านวนวันที่อบรม : 
 จ านวนผู้เข้าอบรม : 
 วิทยากร :   

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 
1 วัน 
20  คน/รุ ่น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หลักสูตร 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

(Toyota Production System: TPS) 

เนื้อหาบรรยาย 
Lesson 1 ความรู้ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota Production System) 

1) ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)
2) แนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบ TPS (Toyota Production System)
3) ที่มาเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ TPS (Toyota Production System)
4) หลักการส าคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ TOYOTA
5) หลักการและข้ันตอนส าคัญของการผลิตต่อเนื่อง (Continuous Flow Processing)

Lesson 2 ระบบคัมบัง (Kanban System) 
1) แนวคิดเก่ียวกับระบบคัมบัง (Kanban System)
2) ความหมายและความส าคัญของระบบ (Kanban)
3) หลักการด าเนินงานและองค์ประกอบของระบบ (Kanban)

Lesson 3  ระบบการผลิตแบบ Just in time 
1) แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time)
2) ความหมายและความส าคัญของการผลิตแบบ (Just In Time)  (JIT)
3) ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ  (Just In Time)
4) วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิตแบบ (Just In Time)

Lesson 4 ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)  
1) ความหมายและความส าคัญของการผลิตระบบ (JIDOKA )
2) แนวทางปฏิบัติของระบบ (JIDOKA)
3) ประโยชน์ของระบบ (JIDOKA )

Lesson 5 เครื่องมือ Tools. ในการขับเคลื่อน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) 
1) แนวคิดเก่ียวกับความสูญเปล่า
2) หลักการ 5 W 1 H
3) หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน
4) กิจกรรมกลุ่ม QCC.
5) เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของระบบการผลิตแบบครั้งละมาก ๆ กับระบบ TPS.
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