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หลักสูตร:5s for Implementation and Sustainable
“เรียนรู้ เข้าใจ เล็งเห็นความสาคัญและนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร”
ในปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ ้น สิ่งที่จะทาให้ องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่
รอดได้ คือการทาให้ องค์กรใช้ ศกั ยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ ถึงจุดที่สามารถ
แข่งขันได้ อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งต้ องมีการผสมผสานในการ
ควบคุมปั จจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้ าด้ วยกัน
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นการสร้ างพื ้นฐานให้ กบั พนักงานในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพให้ เกิดขึ ้นต่องานที่ทาด้ วย ซึ่ง กิจกรรม 5 ส. ประกอบด้ วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและ
สร้ างนิสยั การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้ าใจและเห็นประโยชน์ของการทา
กิจกรรม 5 ส. ดังนันการส่
้
งเสริมและผลักดันให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 5 ส. จะนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกาหนด และสิ่ง
สาคัญคือการอบรมให้ พนักงานทุกคนทราบขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และสาคัญ
เพื่อให้ พนักงานดาเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทาให้ บริษัท ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้ องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้ างคุณภาพให้ แก่
องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้ อีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างจิตสานึกและการหาวิธีการทากิจกรรม 5ส. ขันพื
้ ้นฐานในการทางาน
2. เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อต้ นทุนการผลิต และสร้ างผลกาไรให้ กบั บริษัท
3. เพื่อสร้ างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้ างคุณภาพต่องานที่ทา
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่องมือในการทากิจกรรม 5ส.ได้ อย่างถูกต้ อง
6. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
7. เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
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หัวข้ อการเรี ยนรู้ :
สร้ างกรอบแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
 หลักการแนวคิดการเพิ่ มผลผลิต ความจาเป็ น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้ าอย่างไร
รวมทังขั
้ นตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตามแนวคิด
หลักการ 5ส และขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ อย่ างมีประสิทธิภาพ
 ทบทวนหลักการ 5ส
 ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก การนา PDCA มาประยุกต์ใช้
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรั บปรุ งงาน
 ทาความรู้ จกั เครื่ องมือในการเพิ่ มผลผลิต
 หลักการ 5ส เพื่ อการเพิ่ มผลผลิตและปรับปรุ งงาน
 เทคนิคการนากิจกรรม 5ส เข้ าไปปรับใช้ ในหน่วยงาน
 เทคนิคการดาเนินกิจกรรมอย่างถูกต้ องและถูกขันตอน
้
 ปั ญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริ มกิ จกรรม 5ส
 เทคนิคการลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรม 5ส ได้ อย่างมีประสิทธิผล
การทากิจกรรม 5ส ที่มีประสิทธิภาพ



ตัวอย่างการทากิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน และของบริษัทต่างๆ ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
แนวคิดการทา 5ส ผ่านกิจกรรม

การจัดทาเอกสารระบบ 5ส / การจัดทามาตรฐาน 5ส
 หลักการจัดทาเอกสารในระบบ 5ส
 การสร้ างแบบฟอร์ มต่างๆ เพื่ อใช้ ในการดาเนินกิจกรรม 5ส
 การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส
 การจัดทามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริ ษัท
Workshop2: แนวคิดการทา 5ส ผ่ านกิจกรรมและรู ปภาพต่ างๆ 3 กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้ างาน และหัวหน้ ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ อง
รู ปแบบการสัมมนา
“เรียนรู้ เข้ าใจ เล็งเห็นความสาคัญและนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร”
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1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา
10 %
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้ าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้ อง
2.ผู้เข้ าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้ าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้ าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ ้น

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้บริ การ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์ กรของท่าน.
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ตัวอย่ างภาพบรรยายการเรี ยนรู้ 5 ส
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