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17. หลกัสูตร “5ส ขั้นสูง (กำรจดัท ำมำตรฐำนพืน้ที่/ เทคนิคกำรตรวจ 5ส)” 
5S; Advanced Level (Establishing 5S Area Standards/ Inspection Techniques) 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐำนที่องคก์รต่ำงๆ นิยมน ำมำใช ้เพือ่พฒันำคุณภำพและประสิทธิภำพงำน แต่องคก์รส่วนใหญ่ที่
น ำ 5ส มำใชง้ำนมกัประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำน 5ส อยูห่ลำยอยำ่ง เช่น ท ำ 5ส มำนำนแต่เห็นผลไม่ชดัเจน ไม่ต่อเน่ือง 
และปัญหำใหญ่อีกเร่ืองคือ กำรตรวจให้คะแนน 5ส ประจ ำเดือน นับเป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่มปัีญหำมำก ท ำอย่ำงไรเจ้ำของพื้นที่จึง
จะยอมรับกำรตรวจ?/ จะให้คะแนนอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม?/ มีมำตรฐำนในกำรให้คะแนนอย่ำงไร? ฯลฯ 

 กำรสมัมนำหลกัสูตรน้ี มุ่งแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ที่กล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงท่ำนจะไดรั้บทรำบ หลกักำร เทคนิค และฝึกท ำ
มำตรฐำนพื้นที่ 5ส (เช่น มำตรฐำนพื้นที่ส ำนกังำน มำตรฐำนพื้นที่โรงงำน มำตรฐำนหอ้งน ้ ำ มำตรฐำนหอ้งประชุม เป็นตน้) 
นอกจำกนั้น วทิยำกรยงัมีตัวอย่ำงแบบฟอร์มตรวจและมำตรำฐำนให้เป็นตัวอย่ำงด้วย (สงวนลิขสิทธ์ิให้ใช้ได้เฉพำะบริษัทที่
เข้ำสัมมนำเท่ำน้ัน)  
 

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
     2.1 ทบทวนควำมรู้เร่ือง 5ส ใหแ้ก่ผูเ้ขำ้สมัมนำ 
     2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำรู้ถึงหลกักำร เทคนิค และวธีิกำรท ำ มำตรฐำน 5ส 
     2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กปฏิบตัิจดัท ำมำตรฐำน 5ส ของพื้นที่ต่ำงๆ ในองคก์ร เช่น พื้นที่โรงงำน พื้นที่ส ำนกังำน 
หอ้งน ้ ำ หอ้งประชุม ฯลฯ 
     2.4 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กปฏิบตัิจดัท ำแบบตรวจ 5ส ตำมมำตรฐำนของพื้นที่ต่ำงๆ 
      2.5 เพือ่ให้ผูเ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กปฏิบติัตรวจพื้นที่ 5ส โดยใชแ้บบฟอร์มตรวจที่จดัท  ำขึ้น 

 

3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ พนกังำนทุกคน ทุกระดบัในองคก์ร/ คณะกรรมกำร 5ส 
 

4. เน้ือหำและก ำหนดกำรสัมมนำ 
09.00 – 10.30 / ทบทวนรำยละเอียด 5ส 

/ หลกักำร 5ส ขั้นสูงที่เช่ือมโยงกบัประสิทธิภำพในกำรท ำงำนโดยตรง 
/ หลกัในกำรตรวจ 5ส 2 แบบ (กำรตรวจ out-puts/ กำรตรวจ processes) 

10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 / หลกักำรจดัท ำมำตรฐำนกำรตรวจพื้นที่ 5ส 

  / ฝีกปฏิบตัิ: ท ำมำตรฐำนพื้นที ่ 5ส (ท ำร่วมกนั 1 พื้นที่ เช่น อำจจะเป็นมำตรฐำนหอ้งประชุม หรือ
มำตรฐำนหอ้งน ้ ำ โดยเลือกเอำพื้นที่ที่ทุกคนคุน้เคย เพือ่เป็นตวัอยำ่ง) 
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12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30     / ฝีกปฏิบตัิ: ท ำมำตรฐำนพื้นที ่5ส (ท ำมำตรฐำนพื้นที่งำนของตนเอง เช่น ใครอยูฝ่่ำยคลงัสินคำ้ก็ 

จะตอ้งท ำมำตรฐำนพื้นที่คลงัสินคำ้/ คนที่อยูฝ่่ำยผลิตก็ตอ้งท ำมำตรฐำนพื้นที่ผลิต เป็นตน้) 
  / ฝึกปฏิบตัิ: สร้ำงฟอร์มตรวจ 5ส ตำมมำตรฐำนพื้นที่ 

14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / เทคนิคในกำรตรวจ 5ส 

  / ฝึกปฏิบตัิ: ตรวจพื้นจริง 
  / ถำม-ตอบขอ้สงสยั 

 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 


