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        ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) เปนระบบที่มุงเพิ่มผลิตภาพ  (Productivity) มุงเนน 

การลดมุดะ (Muda) และ มุงสรางคุณภาพในกระบวนการรวมทั้งยังเปนการปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ใหนำมาซึ่ง 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงหลักการของการลดตนทุน ประกอบไปดวย 2 เสาหลักสำคัญ ไดแก ระบบทันเวลาพอดี 

(Just in Time) ซึ่งเปนปรัชญาที่มุงหมายใหผลิตสิ่งที่ตองการ สงมอบไดตามเวลาที่ตองการ ในปริมาณที่ตองการ และมีสินคา 

คงคลังเหลือนอยที่สุด และ จิโดกะ (Jidoka) คือ หลักที่  ใชในการควบคุมคุณภาพ โดยที่พนักงานและเครื่องจักร สามารถที่จะ 

หยุดการทำงานไดเอง เมื่อสายการผลิต เกิดปญหา 

     หลักสูตรการประยุกตใชระบบการผลิตแบบโตโยตา เปนการนำแนวความคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา  ไดแก 

การควบคุมสภาพหนางาน กระบวนการไหลอยางตอเนื่อง งานมาตรฐาน และระบบดึง เปนตน เขาไปประยุกตใชในการ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้ง อุตสาหกรรมอื่น ๆ  ผานการทำ 

กรณีศึกษา โดยมุงเนนการคนหาปญหา หาแนวทางแกไข และ ลองทำการแกไข รวมทั้ง การวัดผล เพื่อใหผูอบรมสามารถ 

นำความรูไปประยุกตใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการของตนเอง ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร “การประยุกตใชระบบการผลิตแบบโตโยตา”

Application of Toyota Production System: (TPS)

 

วันที่อบรม: วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30น.

คาอบรม:  2,000  บาท.- (ราคารวม VAT 7%) 

เปดรับสมัครจำนวน 20 ทาน (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561) 
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1. หลักการระบบการผลิตแบบโตโยตา (TPS Concept) 

2. การควบคุมสภาพหนางาน (Worksite Control)  

3. การไหลอยางตอเนื่องของกระบวนการ (Continuous Flow) 

4. งานมาตรฐาน (Standardized Work)

5. ระบบดึง (Pull System)

6. การทำกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปญหาของสถานประกอบการของผูอบรม

เนนการ Workshop โดยใหผูเขาอบรมนำปญหาที่พบในสถานประกอบการตนเองมาทำกรณีศึกษา 

(สำรวจสภาพปจจุบัน ปญหาที่พบ สาเหตุของปญหา วิธีแกไข ลองทำการแกไข และ วัดผล โดยมีวิทยากรคอยใหแนะนำ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เปนบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต 

และ การควบคุมกระบวนการผลิต หรือ มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา 

ในระดับตางๆ ดังนี้

    ระดับหัวหนางาน 

    ระดับวิศวกร

    ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิต

    ผูสนใจทั่วไป

หลักสูตร “การประยุกตใชระบบการผลิตแบบโตโยตา”

Application of Toyota Production System: (TPS)

วิทยากร: นายไพลิน ขาวสอาด 

วิทยากรอิสระ, บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 Master Trainer กิจกรรม TPS ภายใตโครงการ AHRDP และ 

ที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยระบบ  JIT   



มรบอีที่นาถส

:รทโ 01101 ฯพทเงุรก  02-712-2414 

นิงเะรำชรากีธิว

นิงเะรำชรากขไนอืงเ
นิงเะรำชรากนอกตนยนายนับาถสกาจมรบอรากนัยนืยรากอราณุรก 

จ็รสเบใกออรากนาฐกัลห
 1. สำเนาใบ Pay-In 2. สำเนาใบ ภพ.20

งอนปเะนาถสีม  ตนยนายนับาถส ิธินลูมานฒัพมรรกหาสตุอ  ุตหเยามห** รากณราธาสอืรหรกค กุศล ลำดับที่ 333 ตามประกาศกระทรวงการคลังจึงไดรับ 

ีาม นิงเะรำชรากนาฐกัลหะลแรคัมสบใงสาณุรก ที่
รากบอกะรปูผานฒัพกนผแ

 รทนินาธณุค นตัรลกุศณุค ณรรวุสณุค
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-2 

อืรห 5142-217-20 :xaF
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th,
suwan@thaiauto.or.th

 รากบอกะรปูผานฒัพกนผแ ยดโดัจ
ตนยนายนับาถส

แขวง/เขตคลองเตย กทม.10110
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ชั้น4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชำระเงินผาน บัญชีออมทรัพย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยานยนต
ธนาคารไทยพาณิชย      เลขที่บัญชี  026 - 2 - 95026 - 1   สาขา รามาธิบดี
ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี  224 - 2 - 04477 - 5  สาขา สมุทรปราการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี  369 - 1 - 45032 - 6   สาขา ยอยถนนแพรกษา

ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย

สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท)


