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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรีทุกที่น่ัง!!!  

การจดัทาํมาตรฐาน 5 ส. ในสาํนกังานและโรงงาน 

วันจันทร์ท่ี  20  กมุภาพนัธ์ 2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร  :  อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

หลักการและเหตุผล 

ปจัจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กร  หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ นั้น มี

วิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น QC QCC TQM TPM KAIZEN ISO 9000 QS 9000 จะต้องเริ่มต้น ท่ี  5ส. ก่อนทั้งสิ้น  

5ส. จึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอย่าง  ตัง้แต่ดูแลตนเองดูแลเครื่องจักร  ตลอดจน การทำงานสำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีได้ผลตามที่คาดหมายทำงานถูกวิธี  ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กรโดยขาดพ้ืนฐานด้านวินัยในการทำงานหากมีการนำเอากิจกรรมอ่ืนมาปฏิบัติมักจะ สำเร็จ

ต่อเมื่อผู้บริหารลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง หากผู้บริหารวางมือเมื่อไรกิจกรรมก็จะหยุดทันที หลักสูตร นี้จะช่วยให้

ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกิจการของท่าน เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ 5ส 

2.  เพ่ือทราบถึงข้ันตอนในการประยุกต์ใช้  5ส ในองคก์ร 

3.  สามารถที่จะปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค 5ส. 

4.  ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ 5ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม 5ส. ในองค์การได้ 
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เนื้อหาการอบรม 

1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส. 

2.  5ส. คืออะไร 

3.  ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน 

4.  วิธีทำ 5ส. 

5.  ผลดีจากการทำ 5ส. 

6.  บทบาทหน้าทีข่องพนักงานในการทำ 5ส. 

- ทัศนคติต่อกลุ่ม 

- การแก้ไขปัญหา 

7.  ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส. 

- นโยบาย 

- ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

- แบ่งงานรับผิดชอบ 

- เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการทำงาน 5ส. 

8.  การนำกิจกรรม 5ส. ไปดำเนินการในองค์การ 

9.  การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน 

ผู้เข้ารับฟังการอบรม กลุ่มหลัก  หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
รปูแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะทาํการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

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

 

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

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     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 าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกัด  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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