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หลักสู ตร “ระบบ 5ส. เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตและปรั บปรุงงาน”
(5s. system for Productivity & Improvement)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้ อมพงษ์ กรุงเทพฯ *สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ พทิ ักษ์ พงษ์ จัตุชัย

สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้
หลักการและเหตุผล
5ส ถือเป็ น “ระบบ” พืน้ ฐานหลักที่สาคัญและจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะส่ งเสริ มขีดความสามารถขององค์ กรภายใต้
กระแสการแข่ งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุ นแรงมากขึน้ อย่ างต่ อเนื่องของลูกค้ าทั้งในด้ านคุณภาพ ,ราคา, ความรวดเร็ ว
ในการให้ บริ การต่ างๆ ซึ่ งการทาระบบ 5ส จึงถือได้ ว่า เป็ นส่ วนสาคัญแรกเริ่ มในการยกระดับองค์ กรให้ สูงขึน้ ได้ เป็ น
กิจกรรมพืน้ ฐานของการบริ หารคุณภาพการปรั บพืน้ ที่ปฏิ บัติงานเกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ นการสร้ าง
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่ดีให้ เกิดในการทางานทั้งยังจัดเป็ นเครื่ องมือพืน้ ฐานที่ นาไปใช้ ในการเพิ่มผลผลิต
เพราะจะทาให้ ช่วยลดปั ญหาความสูญเปล่ าต่ างๆออกไปทาให้ กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งด้ านคุณภาพ
รวดเร็ วมีมาตรฐานมีความปลอดภัยและส่ งผลถึงการลดต้ นทุนในที่สุด
ดังนั้นหลักสูตรนีจ้ ึงมุ่งเน้ นถ่ ายทอดการดาเนินระบบ 5ส. ที่ใช้ เป็ นกลยุทธ์ อีกวิธีหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหน่ วยงานที่ ตนเองปฏิ บัติงานอยู่ ด้ วยการสร้ างทัศนคติที่ดีและให้ ถือเป็ นกิจวัตร
ประจาวันของพนักงานที่ ต้องทาอย่ างสมา่ เสมอและต่ อเนื่อง ซึ่ งหากสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ควบคู่กันกับดาเนิน
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่ นๆ แล้ วนั้น ก็จะยิ่งทาให้ องค์ กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่ างต่ อเนื่องนาไปสู่การสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่ งขันต่ อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาหลักการและแนวคิดที่ เกี่ยวข้ องกับระบบ 5ส. ไปประยุกต์ ใช้ งานในการ
ปรั บปรุ งพัฒนาการทางานได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมมากขึน้
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ และขัน้ ตอนการดาเนินระบบ 5ส. มาปรั บปรุ งการทางานให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับการทางานและพืน้ ที่ปฏิ บัติงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นรู ปธรรม
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีเทคนิคการดาเนินระบบ 5ส. ไปประยุกต์ ใช้ ในการปรั บปรุ งวิธีการทางาน รวมถึง
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในชี วิตประจาวันได้
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4. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทัศนคติที่ดีในการการดาเนินระบบ 5ส. และมองเห็นประโยชน์ ในการนามา
ปฏิ บัติมากขึน้
หัวข้ อการสัมมนา
 แนวคิดและหลักการที่สาคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับระบบ 5ส.
 การมีส่วนร่ วมและจิตสานึกในการทาระบบ 5ส.
 ผลประโยชน์ ที่จะได้ รับต่ อตนเองงานและองค์ กรในการทาระบบ 5ส.
 แนวทางและขัน้ ตอนการดาเนินระบบ 5ส. ให้ ประสบความสาเร็ จ
 การนาระบบ 5ส. ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรั บปรุ งงาน
 รู ปแบบและการจัดทามาตรฐานพืน้ ที่ระบบ 5ส. อย่ างเป็ นรู ปธรรม
 เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ ได้ ผลและยัง่ ยืน
 ตัวอย่ างกรณี ศึกษาการดาเนินการระบบ 5ส. ที่ประสบผลสาเร็ จ (ระดับประเทศ)
 ปั จจัยที่ทาให้ การปฏิ บัติงานล้ าช้ าและล้ มเหลวสู่ความสาเร็ จต่ อเนื่องและยัง่ ยืน
 กรณี ศึกษาที่ ประสบความสาเร็ จ (Best Practice)
 สรุ ปการเรี ยนรู้ และถามตอบ
ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
วิธีการฝึ กอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
- การบรรยาย-สาธิ ตเนือ้ หาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ ประกอบ
- ตัวอย่ างกรณี ศึกษาสาหรั บการฝึ กปฏิ บัติ
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
- ผู้บริ หาร ผู้จัดการ วิศวกร หั วหน้ างาน ที่ เกี่ยวข้ องและสนใจ
- มีหน้ าที่ หรื อผู้ได้ รับพิจารณา ให้ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้ องและสนใจ
- ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับและสนใจ
- โปรดเตรี ยมเครื่ องช่ วยคานวณ / เครื่ องคิดเลข ท่ านละ 1 เครื่ องในการฝึ กอบรม
ระยะเวลา

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.: บุ
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คลากรด้ ปค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %

ฟรี !!! ขนมเบรก 2 มือ้ อาหารกลางวัน1 มือ้ เอกสารการบรรยาย และใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
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การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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