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4 กิจกรรมหลักในการดาเนินการระบบการผลิตแบบ TPS
TPS 4 Step for Production Improvement
วันที่จัด รุ่น 1 : วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

10,000 + 700 (VAT 7%) = 10,700 บาท

สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39 บุคคลทั่วไป 11,500 + 805 (VAT 7%) = 12,305 บาท
TPS/Lean Training Series : Part I

ระบบการผลิ ตแบบ TPS (Toyota Production System) เป็ นที่
ยอมรับของอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการเพิ่มผลิตภาพ การลดสินค้าคง
คลัง การลดปัญหาของเสีย การจัดส่งตรงเวลา รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสานึก
การทางานและการนามาซึ่งการปรับ ปรุงอย่า งต่อเนื่อ ง ดังนั้นปรัชญาและ
หลักการพื้นฐานการบริหารการผลิตแบบ TPS จึงเป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
ผู้ที่มีแนวความคิด และผู้ที่เริ่มต้นในการนาระบบการผลิตแบบ TPS มาพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน
หลัก การของระบบการผลิตแบบ TPS ประกอบด้วย 2 เสาหลัก คือ
“การผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just-In-Time) และจิโดกะ (Jidoka) ซึ่งนามาสู่
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินค้าอย่างยั่งยืน
การน าเครื่ อ งมื อ ของระบบการผลิ ต แบบ TPS มาใช้ ใ นการบริห าร
จั ดการเพื่อมุ่งขจัดความสูญ เปล่า ตามปรัชญาการทางานและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงสายการผลิต ตั้งแต่วิธีการปรับสภาพการทางานให้อยู่ในสภาพ
ที่เข้าใจง่าย สามารถควบคุมด้วยสายตา (Work Site Control) การจัด
สายการผลิตให้ชิ้นงานไหลได้อย่างต่อเนื่องทีละชิ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
โดยไม่มีการหยุดชะงัก (Continuous Flow) งานมาตรฐาน (Standardized
Work) รวมถึงวิธีการจัดการสายการผลิตและการจัดส่งตามจานวนภายในเวลา
ที่ลูกค้าต้องการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้พนักงาน
1) เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบ TPS
2) มีแนวคิดการลด Lead time การผลิต ด้วยเครื่องมือ MFC
3) มีความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของสายการผลิตด้วย
เครื่องมือ Standardized Work
4) สามารถควบคุมสต็อกสินค้าและควบคุมการผลิตด้วยระบบ Pull System
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เข้าใจถึงระบบการควบคุมการผลิตและวิธกี ารสร้างระบบการผลิต
แบบ TPS
2. เข้าใจวิธกี ารจัดการสายการผลิตและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตระดับต่างๆ ดังนี้
o ระดับหัวหน้างาน
o ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
o ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
• ปรัชญาและแนวคิดของระบบการผลิตแบบ TPS
• การลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทางาน ตามแนวทางของระบบ
การผลิตแบบ TPS (3 Mu and 7 Wastes)
• TPS Step I : วิธกี ารปรับสภาพการทางานให้อยู่ในสภาพที่เข้าใจง่าย
และสามารถควบคุมด้วยสายตา (Work Site Control)
o กรณีศึกษา และนาเสนอผลการปรับปรุง
วันที่สอง
• TPS Step II : การจัดสายการผลิตให้ชนิ้ งานไหลได้อย่างต่อเนื่องทีละชิ้น
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยไม่มีการหยุดชะงัก (Continuous Flow)
และวิธกี ารเขียน Material Flow Chart (MFC)
o กรณีศึกษา และนาเสนอผลการปรับปรุง
• TPS Step III : งานมาตรฐาน (Standardized Work)
o กรณีศึกษา และนาเสนอผลการปรับปรุง
วันที่สาม
• TPS Step III : งานมาตรฐาน (Standardized Work) (ต่อ)
o กรณีศึกษา และนาเสนอผลการปรับปรุง
• TPS Step IV : ระบบการผลิตแบบ Pull System and Kanban
System
o กรณีศึกษา และนาเสนอผลการปรับปรุง
• บทสรุป

วุฒิบัตรสามารถเทียบโอนรายวิชา
กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ได้

วิทยากร
1. อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์

ผู้อำนวยกำรหลักสูตรระบบกำรผลิตแบบลีน และกำรจัดกำรโลจิสติกส์
คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2. คุณสมชาย อยู่คุ้ม
ทีป่ รึกษำ
บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

