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หลกัสูตร การประยุกตใ์ชกิ้จกรรม 5 ส. 

เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองคก์ร

จดัอบรมวนัที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารีบูเลอวารด์ สุขุมวิท 5 (BTS นานา)

หลกัการและเหตผุล

ในปัจจุบนัการแขง่ขนัในธุรกจิมีความรุนแรงมากขึ้ น ส่ิงท่ีจะท าใหอ้งคก์รธุรกิจสามารถแขง่ขนัเพื่ออยูร่อดไดค้ือการท าให้

องคก์รใชศ้กัยภาพท่ีองคก์รมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์รใหถึ้งจุดท่ีสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการเพิ่ม

ผลผลิตมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงตอ้งมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจยัต่างๆโดยการบรูณาการเขา้ดว้ยกนั

การด าเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสรา้งพื้ นฐานใหก้บัพนักงานในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพใหเ้กิดขึ้ น

ต่องานท่ีท าดว้ย ซ่ึงกิจกรรม 5 ส.ประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะและสรา้งนิสยั การด าเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่

เร่ืองยากแต่ตอ้งใหพ้นักงานเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 5 ส. ดงัน้ันการส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นักงานทุกคนมี

จิตส านึกและความตระหนักในการมส่ีวนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะน าไปสู่ผลลพัธข์องการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายท่ี

บริษัทก าหนด และส่ิงส าคญัคือการอบรมใหพ้นักงานทุกคนทราบขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญั

เพื่อใหพ้นักงานด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกนัก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีและท าใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการเพิ่มผลผลิตท่ีสามารถต่อยอดเพื่อสรา้งคุณภาพใหแ้กอ่งคก์ร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น 

KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอืน่ๆ ไดอ้ีกดว้ย

วตัถปุระสงค์

 เพื่อสรา้งจิตส านึกและการหาวธีิการท ากิจกรรม 5ส. ขัน้พื้ นฐานในการท างาน

 เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อตน้ทุนการผลิต และสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัท

 เพื่อสรา้งแนวคิดในการประยุกตใ์ช ้5ส. ในการสรา้งคุณภาพต่องานท่ีท า

 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยงานและบริษัทอยา่งต่อเน่ือง

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความมัน่ใจในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการท ากิจกรรม 5ส.ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเช่ือมัน่และกลา้ถ่ายทอดประสบการณค์วามรู ้ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม

 เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม

หวัขอ้การอบรม

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายหลกัการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจ าเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องคก์ร และลกูคา้อยา่งไร

รวมทั้งขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลกัการ 5ส และขั้นตอนการด าเนินโครงการ

เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลกัการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการท่ีองคก์รมีอยูด่ว้ยหลกั PDCA

3. 5ส เพื่อการเพ่ิมผลผลิต และปรบัปรุงคณุภาพ

เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต, หลกัการ 5ส, การน ากิจกรรม 5สเขา้ไปปรบัใชใ้นหน่วยงาน, เทคนิค

การด าเนินกิจกรรมอยา่งถูกตอ้งและถูกขัน้ตอน, ปัญหา อุปสรรค และวธีิการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏบิติักิจกรรม 5ส 

ไดอ้ยา่งมีประสิท    ธิผล
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4. การท า5ส. อยา่งมีประสิทธิภาพ

เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายถึงการท ากิจกรรม5ส, ท่ีมีประสิทธิภาพ

5. การจดัท าเอกสารระบบ 5ส / การจดัท ามาตรฐาน 5ส

เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสรา้งแบบฟอรม์ต่างๆเพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 5ส, 

การควบคุมเอกสารในระบบ5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

ก าหนดการ

09.00 - 09.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม / สรา้งสมาธิและการยอมรบัซึ่งกนัและกนั

09.15 - 10.00 น. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล / สรา้งการใชค้วามคิดและการยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่น

เปิดรปูภาพแต่ละรปูและตั้งค าถาม กบัภาพท่ีเปิดเป็นภาพเชิงซอ้นท่ีสามารถมองไดเ้ป็นหลายรปูแบบ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม

เกิดการใชค้วามคิดในการสงัเกต จดจ า และวิเคราะห์

10.00 - 10.30 น. หลกัการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินโครงการ

อธิบายหลกัการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจ าเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องคก์ร และลกูคา้อยา่งไรรวมทั้งขัน้ตอนการ

ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดเพิ่มผลผลิต

10.30- 10.45 น. พกัเบรก

10.45 - 11.20 น. หลกัการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินโครงการ

อธิบายทบทวนหลกัการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการท่ีองคก์รมีอยูด่ว้ยหลกั PDCA

11.20 - 12.00 น. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรบัปรุงคุณภาพงาน

อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต, หลกัการ 5ส, การน ากจิกรรม 5สเขา้ไปปรบัใชใ้นหน่วยงาน, เทคนิคการด าเนิน

กิจกรรมอยา่งถกูตอ้งและถูกขัน้ตอน,ปัญหาอุปสรรคและวธีิการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏบิติักิจกรรม 5ส ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล

Workshop1: ตรวจหาส่ิงผิดปกติบนโต๊ะท างานและการสรา้งมาตรฐานของพื้ นท่ีการท างานเบ้ืองตน้

12.00- 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 -13.10 น. กิจกรรมกระตุน้ผูเ้ขา้รบัการอบรม

ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัหลงัไดร้วมตวัก่อนพกัเท่ียง โดยวิทยากรถามช่ือกลุ่มและใครเป็นหวัหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจ านวน

สมาชิก

13.15 - 14.30 น. การท า 5 ส. อยา่งมีประสิทธิภาพ

แสดงตวัอยา่งการท ากิจกรรม 5ส.ของหน่วยงาน และของบริษัทต่างๆ ท่ีประสบผลส าเร็จ

2



สอบถามและส ารองท่ี

Tel: 02-464-6524 , 085-938-6299 Fax.02-903-0080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   

www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร การประยุกตใ์ชกิ้จกรรม 5 ส 

เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองคก์ร

Workshop2: แนวคิดการท า 5ส ผ่านกิจกรรมและรปูภาพต่างๆ 3 กิจกรรม

เปิดวีดีโอตวัอยา่งการท างานเป็นทีม

14.30-14.45 น. พกัเบรก

14.45- 15.30 น. 5 ส กบัการท างานเป็นทีม

Workshop3: 5 ส. อนัทรงพลงั (ใหผู้เ้ขา้อบรมแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมระดมสมอง เพื่อด าเนินการจดัการกบัส่ิงของท่ีอยูต่รงหน้าให้

เกิดประสิทธิภาพ)

15.30-16.00 การจดัท าเอกสารระบบ 5 ส / การจดัท ามาตรฐาน 5 ส

อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสรา้งแบบฟอรม์ต่างๆเพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสาร

ในระบบ 5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

**ระหวา่งการอบรมจะมีกิจกรรมยอ่ยกระตุน้และฝึกคิดในการท า 5 ส ทุกบทเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดบั หวัหน้างาน และหวัหน้ากลุ่มยอ่ย (Small group activity)หรือผูท่ี้รบัผิดชอบและเกี่ยวขอ้ง

รูปแบบการสมัมนา

การบรรยาย 40 %

เกมส ์/ กจิกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏบิติั Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50%

กรณีศึกษา และดภูาพยนตร ์10 %

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

1.ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการ 5ส.อยา่งถูกตอ้ง

2.ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการของ PDCAไปประยุกตใ์ชก้บังานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3.ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรูก้ารท างานร่วมกบัผูอ้ื่น

4.ผูเ้ขา้อบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ

5.ผูเ้ขา้อบรมมีส านึกการรกัองคก์รมากขึ้ น

บรรยายโดยวิทยากร อาจารยไ์มตร ีบุญขนัธ์
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บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-464-6524  Mobile. 085-938-6299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 1 มิถุนายน 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

หลกัสูตร การประยุกตใ์ชกิ้จกรรม 5 ส. 

เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองคก์ร


