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หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพือ่การเพิม่ผลผลิตและปรับปรุงงาน” 
(5s. system for Productivity & Improvement) 

วันที ่ 7  มิถุนายน   2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท  26  ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์พทิักษ์พงษ์   จตุัชัย 

 
 

 

 หลักการและเหตุผล 
5ส ถือเป็น “ระบบ” พืน้ฐานหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรภายใต้

กระแสการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเน่ืองของลูกค้าท้ังในด้านคุณภาพ ,ราคา, ความรวดเร็ว
ในการให้บริการต่างๆ ซ่ึงการท าระบบ  5ส จึงถือได้ว่า เป็นส่วนส าคัญแรกเร่ิมในการยกระดับองค์กรให้สูงขึน้ได้เป็น
กิจกรรมพืน้ฐานของการบริหารคุณภาพการปรับพืน้ท่ีปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดในการท างานท้ังยงัจัดเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีน าไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิต
เพราะจะท าให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆออกไปท าให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านคุณภาพ
รวดเร็วมีมาตรฐานมีความปลอดภัยและส่งผลถึงการลดต้นทุนในท่ีสุด 

ดังนั้นหลักสูตรนีจึ้งมุ่งเน้นถ่ายทอดการด าเนินระบบ 5ส. ท่ีใช้เป็นกลยทุธ์อีกวิธีหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่ ด้วยการสร้างทัศนคติท่ีดีและให้ถือเป็นกิจวัตร
ประจ าวนัของพนักงานท่ีต้องท าอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงหากสามารถน าไปประยุกต์ใช้ควบคู่กันกับด าเนิน
กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตอ่ืนๆ แล้วนั้น กจ็ะย่ิงท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเน่ืองน าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 5ส. ไปประยกุต์ใช้งานในการ

ปรับปรุงพัฒนาการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และขัน้ตอนการด าเนินระบบ 5ส. มาปรับปรุงการท างานให้เกิดความ

สอดคล้องกับการท างานและพืน้ท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการด าเนินระบบ 5ส. ไปประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการท างาน รวมถึง

สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 
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4. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติท่ีดีในการการด าเนินระบบ 5ส. และมองเห็นประโยชน์ในการน ามา
ปฏิบัติมากขึน้ 

 
หัวข้อการสัมมนา 

 แนวคิดและหลักการท่ีส าคัญและเก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส. 
 การมีส่วนร่วมและจิตส านึกในการท าระบบ 5ส. 
 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการท าระบบ 5ส. 
 แนวทางและขัน้ตอนการด าเนินระบบ 5ส. ให้ประสบความส าเร็จ 
 การน าระบบ 5ส. ไปประยกุต์ใช้เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และปรับปรุงงาน 
 รูปแบบและการจัดท ามาตรฐานพืน้ท่ีระบบ 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม 
 เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ได้ผลและยัง่ยืน 
 ตัวอย่างกรณีศึกษาการด าเนินการระบบ 5ส. ท่ีประสบผลส าเร็จ (ระดับประเทศ) 
 ปัจจัยท่ีท าให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความส าเร็จต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 กรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ (Best Practice) 
 สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 

 
ระยะเวลาอบรม   

- 1 วนั (6 ช่ัวโมง) 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%) 
- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมท้ังชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบัติ  
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ท่ีเก่ียวข้องและสนใจ 
- มีหน้าท่ีหรือผู้ได้รับพิจารณา ให้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องและสนใจ 
- ผู้สนใจและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับและสนใจ 
- โปรดเตรียมเคร่ืองช่วยค านวณ / เคร่ืองคิดเลข ท่านละ 1 เคร่ืองในการฝึกอบรม 
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บ ุ
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คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี  !!!  ขนมเบรก 2 มือ้   อาหารกลางวนั1 มือ้  เอกสารการบรรยาย และใบรับรองวฒิุบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter    คุณอิศราภรณ์   089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

 
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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