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5S for Productivity & Quality Improvement
“5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ”ในปัจจุบนั การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทาให้
องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพือ่ อยูร่ อดได้ คือการทาให้องค์กรใช้ศกั ยภาพที่องค์กรมีอยูอ่ ย่างเต็มที่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตขององค์กรให้
ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิม่ ผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นการสร้างพื้นฐานให้กบั พนักงานในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่อ
งานที่ทาด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่
เรื่องยากแต่ตอ้ งให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมี
จิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่บริษทั กาหนด และสิ่งสาคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และสาคัญ
เพือ่ ให้พนักงานดาเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทาให้บริษ ัท ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิม่ ผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพือ่ สร้างคุณภาพให้แก่องค์กร นาไปสู่โครงการอื่นๆ ที่
สามารถต่อยอดจากกิจกรรม 5ส ได้เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste, TPM และกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและการหาวิธีการทากิจกรรม 5ส.
ขั้นพื้นฐานในการทางาน
2. เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผล
กาไรให้กบั บริษทั
3. เพือ่ สร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้าง
คุณภาพต่องานที่ทา
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
และบริษทั อย่างต่อเนื่อง
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้
เครื่องมือในการทากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
6. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
7. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลัก การ 5ส.
อย่างถูกต้อง
2.ผู้ เ ข้ า อบรมสามารถน าหลั ก การของ 5ส ไป
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ กิจกรรมอื่นๆ ในงานของตนเองไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น TPM, KAIZEN, QCC
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับ ผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

เนื้อหาหลักสู ตร
1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิม่ ผลผลิต
ความจาเป็ น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า
อย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแนวคิดการ
เพิม่ ผลผลิตในองค์กร
2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอน
การดาเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยูด่ ้วยหลัก
PDCA
3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิม่ ผลผลิต,
หลักการ 5ส, การนากิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,
เทคนิคการดาเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน,
ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
4. การทา 5ส. อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทาเอกสารในระบบ
5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพือ่ ใช้ในการดาเนินกิจกรรม 5
ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทามาตรฐาน 5ส
ของหน่วยงาน และของบริษทั
5. การประยุกต์ ใช้ 5ส ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่นๆ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพือ่
เป็ นพื้นฐานของกิจกรรม SGA,TPM,KAIZEN,QCC และ
กิจกรรมเพิม่ คุณภาพในองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่ วมอื่นๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผูท้ ี่รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้อง

รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)

การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”
บุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.15 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

เนื ้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร

9.15- 10.30 น.

1. แนวคิ ดการเพิ่มผลผลิ ต
และพัฒนางาน

อธิ บายหลักการแนวคิ ดการเพิ่มผลผลิ ต ความจาเป็ น ผลประโยชน์
ต่ อพนักงาน องค์กร และลู กค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดาเนิ น
กิจกรรมตามแนวคิ ดการเพิ่มผลผลิ ตในองค์กร

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.30- 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

2.หลักการ 5ส และขั้นตอน อธิ บายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนิ นกิจกรรมตาม
การดาเนิ นโครงการ
แผน โครงการที่ องค์กรมี อยู่ดว้ ยหลัก PDCA
พักเบรก

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิ ต
และปรับปรุ งคุ ณภาพ

อธิ บายถึ งเครื่ องมื อในการเพิ่มผลผลิ ต, หลักการ 5ส, การนากิจกรรม วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้า
5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่ วยงาน, เทคนิ คการดาเนิ นกิจกรรมอย่าง
รับการอบรมรวมกลุ่ มกัน เพื่อ
ถู กต้องและถู กขั้นตอน, ปั ญหา อุ ปสรรค และวิ ธีการส่ งเสริ มกิจกรรม ทากิจกรรม
5ส, การลงมื อปฏิ บตั ิ กิจกรรม 5ส ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล
Workshop 1 : การสร้างมาตรฐาน 5 ส ในพื้นที่ การทางานและข้อดี
ของการใช้ 5ส ในพื้นที่ การทางาน

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10
13.15-14.30

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้าอบรมก่อนเข้าเนื้ อหาช่ วงบ่ าย
อบรม
4. การทา 5ส. อย่างมี
อธิ บายถึ งหลักการจัดทาเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์ ม
ประสิ ทธิ ภาพ
ต่ างๆ เพื่อใช้ในการดาเนิ นกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ
5ส, การจัดทามาตรฐาน 5ส ของหน่ วยงาน และของบริ ษทั

วิ ทยากรกิจกรรม Ice Braking

วิ ทยากรใช้คาถาม การบรรยาย
กิจกรรม และเปิ ดวี ดีโอคลิ ป
ให้ช่วยกันระดมสมอง

5.การประยุกต์ใช้ 5ส ใน อธิ บายถึ งเทคนิ คการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็ นพื้นฐานของกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มผลผลิ ตอื่ นๆ SGA,TPM,KAIZEN,QCC และกิจกรรมเพิ่มคุ ณภาพในองค์กรที่
พนักงานมี ส่วนร่ วมอื่ นๆ
แสดงตัวอย่างการทากิจกรรม 5ส. ของหน่ วยงาน และของบริ ษทั
ต่ างๆ ที่ ประสบผลสาเร็ จ
Workshop2: แนวคิ ดการทา 5ส ผ่านกิจกรรมและรู ปภาพต่ างๆ 3
กิจกรรม
เปิ ดวี ดีโอตัวอย่างการทางานเป็ นทีม
14.30-14.45 น.
14.45- 16.00 น.

พักเบรก
5ส กับการทางานเป็ นทีม

Workshop3: 3ส. อันทรงพลัง (ให้ผเู ้ ข้าอบรมแบ่ งกลุ่ มทากิจกรรม
ระดมสมอง เพื่อดาเนิ นการจัดการกับสิ่ งของที่ อยู่ตรงหน้าให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ)
**ระหว่ างการอบรมจะมี กิจกรรมย่อยกระตุ น้ และฝึ กคิ ดในการทา
5ส. ทุ กบทเรี ยน

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

