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17. หลักสู ตร “5ส ขั้นสู ง (การจัดทามาตรฐานพืน้ ที/่ เทคนิคการตรวจ 5ส)”
5S – Advanced Level (Set 5S Area Standards/ Inspection Techniques)
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
5ส เป็ นกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรต่างๆ นิยมนามาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพงาน แต่องค์กรส่ วนใหญ่ที่
นา 5ส มาใช้งานมักประสบปัญหาในการดาเนินงาน 5ส อยูห่ ลายอย่าง เช่น ทา 5ส มานานแต่เห็นผลไม่ชดั เจน ไม่ต่อเนื่อง
และปั ญหาใหญ่อีกเรื่ องคือ การตรวจให้ คะแนน 5ส ประจาเดือน นับเป็ นอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหามาก ทาอย่างไรเจ้ าของพืน้ ทีจ่ ึง
จะยอมรับการตรวจ?/ จะให้ คะแนนอย่างไรจึงจะเหมาะสม?/ มีมาตรฐานในการให้ คะแนนอย่างไร? ฯลฯ
การสัมมนาหลักสู ตรนี้ มุง่ แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่ งท่านจะได้รับทราบ หลักการ เทคนิค และฝึ กทา
มาตรฐานพื้นที่ 5ส (เช่น มาตรฐานพื้นที่สานักงาน มาตรฐานพื้นที่โรงงาน มาตรฐานห้องน้ า มาตรฐานห้องประชุม เป็ นต้น)
นอกจากนั้น วิทยากรยังมีตัวอย่างแบบฟอร์ มตรวจและมาตราฐานให้ เป็ นตัวอย่างด้ วย (สงวนลิขสิ ทธิ์ให้ ใช้ ได้ เฉพาะบริษัทที่
เข้ าสั มมนาเท่านั้น)
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 ทบทวนความรู้เรื่ อง 5ส ให้แก่ผเู ้ ข้าสัมมนา
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้ถึงหลักการ เทคนิค และวิธีการทา มาตรฐาน 5ส
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิจดั ทามาตรฐาน 5ส ของพื้นที่ต่างๆ ในองค์กร เช่น พื้นที่โรงงาน พื้นที่สานักงาน
ห้องน้ า ห้องประชุม ฯลฯ
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิจดั ทาแบบตรวจ 5ส ตามมาตรฐานของพื้นที่ต่างๆ
2.5 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิตรวจพื้นที่ 5ส โดยใช้แบบฟอร์ มตรวจที่จดั ทาขึ้น
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร/ คณะกรรมการ 5ส
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ทบทวนรายละเอียด 5ส
/ หลักการ 5ส ขั้นสู งที่เชื่อมโยงกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยตรง
/ หลักในการตรวจ 5ส 2 แบบ (การตรวจ out-puts/ การตรวจ processes)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / หลักการจัดทามาตรฐานการตรวจพื้นที่ 5ส
/ ฝี กปฏิบตั ิ: ทามาตรฐานพื้นที่ 5ส (ทาร่ วมกัน 1 พื้นที่ เช่น อาจจะเป็ นมาตรฐานห้องประชุม หรื อ
มาตรฐานห้องน้ า โดยเลือกเอาพื้นที่ที่ทุกคนคุน้ เคย เพื่อเป็ นตัวอย่าง)
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12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / ฝี กปฏิบตั ิ: ทามาตรฐานพื้นที่ 5ส (ทามาตรฐานพื้นที่งานของตนเอง เช่น ใครอยูฝ่ ่ ายคลังสิ นค้าก็
จะต้องทามาตรฐานพื้นที่คลังสิ นค้า/ คนที่อยูฝ่ ่ ายผลิตก็ตอ้ งทามาตรฐานพื้นที่ผลิต เป็ นต้น)
/ ฝึ กปฏิบตั ิ: สร้างฟอร์มตรวจ 5ส ตามมาตรฐานพื้นที่
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / เทคนิคในการตรวจ 5ส
/ ฝึ กปฏิบตั ิ: ตรวจพื้นจริ ง
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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