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16. หลักสู ตร “5ส พืน้ ฐานสาหรับการบริหารงานคุณภาพ”
5S Basic Tool of Quality Management
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ศ.ดร.ฮิโตชิ คุเม ผูช้ ำนำญกำร 5ส กล่ำวคำคมไว้วำ่ “กำรบริ หำรคุณภำพจะไม่สำมำรถบรรลุผลอย่ำงแท้จริ งได้ ด้วย
เพียงแต่นำระบบ ISO 9000 เข้ำมำใช้ เพรำะว่ำยังขำดทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิที่มีควำมกระหำยทุกขณะจิตต่อกำรปรับปรุ งคุณภำพ
ให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ อันเป็ นปั จจัยที่สำคัญอย่ำงยิง่ ในระบบบริ หำรคุณภำพ”
จำกคำกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นว่ำ 5ส เป็ นพื้นฐำนที่สำคัญมำกของระบบคุณภำพ เพรำะ 5ส ลงลึกถึงกำรสร้ำงนิสัยผูป้ ฏิบตั ิงำน
ทุกคน หำกนำมำประยุกต์ใช้ในองค์กรแล้ว จะทำให้สถำนที่ทำงำนสะอำด สิ่ งของเครื่ องใช้จดั วำงอย่ำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สะดวกต่อกำรหยิบใช้งำน เครื่ องจักรสะอำดไม่เสี ยบ่อย พนักงำนมีระเบียบวินยั มีควำมคิดริ เริ่ ม ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำสัมมนำรู้และเข้ำใจ หลักกำร แนวคิด เกี่ยวกับคุณภำพ ประสิ ทธิภำพ และค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำน
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้ำสัมมนำรู้ถึงหลักกำร ควำมเป็ นมำของ 5ส
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้ำสัมมนำเห็นประโยชน์และควำมสำคัญของ 5ส ทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร
2.4 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำสัมมนำรู้รำยละเอียด ขั้นตอน วิธีกำร และเทคนิคในกำรทำ 5ส
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา พนักงำนทุกคน ทุกระดับในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ทดสอบควำมรู ้เบื้องต้น (10 นำที)
/ ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของ 5ส
/ 5ส ช่วยองค์กร และพนักงำนอย่ำงไรบ้ำง
/ องค์ประกอบของ 5ส
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / วัตถุประสงค์หลักในกำรดำเนินกำร 5ส
/ รำยละเอียดและวิธีกำรทำ “สะสำง”
/ รำยละเอียดและวิธีกำรทำ “สะดวก”
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / รำยละเอียดและวิธีกำรทำ “สะอำด”
/ ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร 5ส
/ นโยบำยและแผนกำรดำเนินงำน 5ส
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/ หลักกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 5ส
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / หลักกำรแบ่งพื้นที่ 5ส
/ กำรทำพื้นที่ตวั อย่ำง 5ส
/ หลักกำรตรวจ 5ส และตัวอย่ำงแบบฟอร์ มกำรตรวจ
/ เทคนิคที่จะทำให้ 5ส ประสบควำมสำเร็ จ
/ ถำม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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