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TOYOTA PRODUCTION
SYSTEM: TPS

วัตถุประสงค์
       1) เพ่ือให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเก่ียวกับการผลิต

แบบโตโยต้า (TPS)

      2) เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเก่ียว

กับการผลิตแบบ (Just in time)

      3) เพ่ือให้ผู้อบรมทราบหลักการ สําคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ 

(Automation) หรือ (Jidoka)

      4) เพ่ือให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคล่ือนระบบการผลิต

แบบโตโยต้า (TPS)

ระบบการผลิต
แบบโตโยต้า

โดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบริหารการเพ่ิม
ผลผลิต และการปรับปรุงการทํางานให้มีปประสิทธิภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คอร์สน้ีเหมาะสมกับใคร?

          การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) 

เป็นการเพ่ิมผลผลิตตาม แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้อง

เป็นผลผลิตท่ีขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลท่ีเป็นชองเสีย (Defect) ส่ิง

สําคัญท่ีทําให้องค์กรมีรายได้และสามารถดํารงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาด

เสรี ราคาเป็นส่ิงสําคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าท่ีมี

ราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซ้ือ ในขณะท่ีคู่แข่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  และปัจจัย

การผลิตมีราคาสูงข้ึน ทําให้ทุกองค์กรพยายามท่ีจะนําไปสู่การได้เปรียบ Toyota 

Production System (TPS) ท่ียึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซ่ึงประกอบ

ด้วย 2 เสาหลักสําคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นท่ีจะ

ขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดส้ินไป “ด้วยการผลิตส่ิงท่ีจําเป็น ในเวลาท่ี

จําเป็น เฉพาะท่ีจําเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การ

ผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็ง

เห็นบทบาท ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และ
พนักงานหรือผู้ท่ีสนใจ เปน็บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท่ีมีส่วน
ร่วมเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ

รับใบประกาศนียบัตร

เม่ือจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร 
รับรองจากสถาบัน Toppro

ลงทะเบียนอบรมได้ท่ี
www.topprobooking.com



020-263-788
065-9564-049

สนใจคอร์สน้ีโทรหรือสํารองท่ีน่ังได้ท่ี
www.topprobooking.com @HRODTHAI HRODTHAI
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1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning 
Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เชิงสร้างสรรค์

2) เน้นการเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์

 Learn by Experience

3) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning 
กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. 
(Small Group Activity)

4) Work shop / Case Study

ความรู้ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ระบบคัมบัง (KANBAN SYSTEM)

ระบบการผลิตแบบ JUST IN TIME

ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION) หรือ (JIDOKA)

ระบบการผลิตแบบ JUST IN TIME

ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับ
       ผูอบรมนําความรู ทักษะ ความเขาใจ แนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบโต

โยตา (TPS) ไปประยุกตใชใน องคกรได

       ผูเขาอบรมเขาใจวิธีการลดความสูญเปลาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือลด

สภาพของผลท่ีทําใหเกิดของเสีย

       ผูเขาอบรมเขาใจ หลักการบริหารและแนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบโต

โยตา (TPS) ไปประยุกตใชในองคกร

 1) ระบบการผลิตแบบโตโยตา

 2) แนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบ TPS

 3) ท่ีมาเก่ียวกับระบบการผลิตแบบ TPS

 4) หลักการสําคัญในการลดตนทุนการผลิตของ TOYOTA

 5) หลักการและข้ันตอนสําคัญของการผลิตตอเน่ือง

1) แนวคิดเก่ียวกับระบบคัมบัง (Kanban System)

2) ความหมายและความสําคัญของระบบ (Kanban)

3) หลักการดําเนินงานและองคประกอบของระบบ (Kanban)

1) แนวความคิดเก่ียวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

2) ความหมายและความสําคัญของการผลิตแบบ

3) ประโยชนของการใชระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

4) วัตถุประสงคหลักของระบบการผลิต

1) แนวความคิดเก่ียวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

2) ความหมายและความสําคัญของการผลิตแบบ

3) ประโยชนของการใชระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

4) วัตถุประสงคหลักของระบบการผลิต

1) แนวคิดเก่ียวกับความสูญเปลา             2) หลักการ 5 W 1 H

3) หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน      4) กิจกรรมกลุม QCC

5) เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของระบบการผลิตแบบคร้ังละมากๆ กับ

ระบบ TPS

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้ือหาหลักสูตร

บริษัทท่ีไว้วางใจ ใช้บริการของเรา

1. สมัครอบรมผาน www.topprobooking.com
2. กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนา 7-10 วัน
** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสช่ันแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 
** ท่ีอยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130  
(กรุณาแนบ ณ ท่ีจาย 3% และหลักฐานการชําระผาน www.topprobooking.com)

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 12.00-13.00 น.

ลงทะเบียนอบรมได้ท่ี
www.topprobooking.com


