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การจัดท ามาตรฐาน 5ส. เพือ่ความปลอดภัย และคณุภาพในการท างาน ( 1 วัน) 
 

วันจันทร์ที ่23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.) 

@ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20   ใกล้ BTS อโศก กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

หรือเลือกอบรม Online by Zoom 
 
 

 

วิทยากร    อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 
 

สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีเพิม่อีก 1 ท่านทันที !!  

  

หลักการและเหตุผล (Introduction) 
 

ปัจจุบนัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานองคก์ร  หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวตัน์นั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น QC, QCC, TQM, TPM, Lean, KAIZEN, ISO 9000, QS 9000 จะตอ้งเร่ิมตน้ ท่ี 5ส.ก่อนทั้งส้ิน 5ส.จึงเป็นพื้นฐานของการท างาน
ทุกอย่าง  ตั้งแต่ดูแลพนกังาน ดูแลกระบวนการ ดูแลเคร่ืองจกัร  ดูแลวตัถุดิบ ดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจนการท างานส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีได ้ซ่ึงผลท่ีไดต้ามมาคือการท างานท่ีถูกวิธี  ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ลดเวลาการท างานผลิตและบริการ ลดของเสีย 
สร้างความปลอดภยัในการท างาน สามารถลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิตภาพ (Productivity) ไดต้ามท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัสามารถสร้าง
ศกัยภาพในการด าเนินงาน และเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
           กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการพฒันา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง สามารถรับรู้และประเมินผล
ไดด้ว้ยสายตาและขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยหลกัการ 5ส.น้ีไดรั้บถ่ายทอดมาจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริการและญ่ีปุ่ น ทั้ง
หลกัการทัว่ไป, องคป์ระกอบ, วิธีการจดัท า, หลกัการแกไ้ขปัญหา, เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ, เครืองมือและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการท างาน 
5ส. ตลอดจนการน าเอากิจกรรมการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Kaizen) มาใชร่้วมกบักิจกรรม 5ส. เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและต่อเน่ือง  
           การพฒันาองคก์ร โดยขาดพื้นฐานดา้นวินยัในการท างาน  หากมีการน าเอากิจกรรมอื่นมาปฏิบตัอิ มกัจะประสบความส าเร็จ
ต่อเม่ือผูบ้ริหารลงมาก ากบัดูแลดว้ยตนเอง หากผูบ้ริหารวางมือเม่ือไรกิจกรรมก็จะหยดุทนัที แต่กิจกรรม 5ส. น้ีจะเนน้การสร้าง
จิตส านึกของฝ่ายปฏิบติัการ สร้างแรงจูงใจและกระตุน้เตือนให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างเตม็ใจ และให้มีความรู้สึกทา้ทายซ่ึงเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินการท างาน และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจะช่วยใหท้่านสามารถสร้าง
รากฐานท่ีมัน่คงให้กบัองคก์รของท่านเพ่ือพฒันาไดต้่อไปอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ทราบถึงแนวคดิและปรัชญาของ 5ส. 
2.  เพ่ือทราบถึงขั้นตอนในการประยกุตใ์ช ้5ส. ในองคก์รให้ย ัง่ยืน 

3.  เพ่ือให้สามารถท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมผลผลิต สร้างความปลอดภยั ลดเวลาการท างานผลิตและ  

    บริการ และลดตน้ทุนขององคก์รโดยการใชเ้ทคนิค 5ส. 

4.  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเอาความรู้ 5ส ไปร่วมกนัด าเนินการจดัตั้งทีมงาน 5ส. ในองคก์ารไดอ้ยา่ง 
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    ถูกตอ้ง 

เน้ือหาของหลกัสูตร 
1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 5ส. 

2.  5ส. คืออะไร ประโยชนข์องการท ากิจกรรม 5ส. 

3.  ความแตกต่างและความเหมือนของการท ากิจกรรม 5ส. ในโรงงานและส านกังาน 

4.  วิธีท าและขั้นตอนการท ากิจกรรม 5ส. 
5.  บทบาทหนา้ท่ีของพนกังานในการท า 5ส. 

- ทศันคติต่อกลุ่ม 

- การแกไ้ขปัญหา 
7.  ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 5ส. 

- การสร้างนโยบายและเป้าหมาย 

- ฝึกอบรม รณรงค ์ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ให้รับทราบ และปฏิบติั 

-    ระยะเวลาการท ากิจกรรม 5ส.ท่ีเหมาะสม 
- การแบ่งพ้ืนท่ีและงานความรับผิดชอบ 
- หลกัการและเคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีช่วยในการท างาน 5ส. 

8.  การน ากิจกรรม 5ส. ไปด าเนินการปฏิบติัจริงในองคก์รและการประเมินผลความส าเร็จเป็น ระยะ ๆ  

9. เทคนิคการท ากิจกรรม 5ส. ใหส้ าเร็จอยา่งย ัง่ยืน 

10. หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen) และการน าไปใชร่้วมกบักิจกรรม 5ส. 

11. กรณีศึกษาองคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม  5ส. 
วิธีการสัมมนา การบรรยาย การให้ค  าปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง Workshop 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลกั  ผูจ้ดัการโรงงาน/ ผูบ้ริหารระดบักลาง หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริการลูกคา้ ฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ วิศวกร และฝ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิทยากร       อ.อนนัต ์ดีโรจนวงศ ์
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงิน 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหกั ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บรษิัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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