Product Code : 06-001-005

หลักสูตร เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรม 5ส เป็ นเรื่ องของการจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในสถานที่ทางาน เป็ นพื ้นฐาน
ของการทางานที่คณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานให้ ดีขึ ้นและปลอดภัย
รวมถึงเป็ นพื ้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ วิธีการหนึง่ ในการกระตุ้น ส่งเสริ มให้
บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทากิจกรรม 5ส และผลักดันให้ ดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง นัน่ คือการ
ตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ซึง่ เทคนิคในการตรวจนัน้ ถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญที่จะต้ องคานึงถึง
ทังการให้
้
คะแนน การให้ คาแนะนาเพื่อการปรับปรุ งพื ้นที่ การแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิน
กิจกรรม 5ส จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเรี ยนรู้และฝึ กเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้ อง

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
คณะกรรมการ 5ส และคณะทางานที่หน้ าที่ตรวจ
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9.00 – 16.00

กิจกรรม
 ความสาคัญของการตรวจให้ คะแนน
 หน้ าที่ของคณะกรรมการ 5ส
 เทคนิคการตรวจให้ คะแนน
- แบบฟอร์ มการตรวจทีด่ ี
- หลักการตรวจให้ คะแนน
- ประเด็นสาคัญในการตรวจ
- การให้ ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
- วิธีการตรวจ
 ฝึ กปฏิบตั ิในการตรวจให้ คะแนน
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้ในเรื่ อง หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การ
ให้ คะแนน การเสนอแนะข้ อปรับปรุง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทกั ษะในการตรวจโดยการฝึ กปฏิบตั ิ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดาเนินการกิจกรรม 5ส
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาเอาความรู้ที่ได้ รับจากการอบรมไปปฏิบตั ิ และประยุกต์ใช้ ใน
หน่วยงานหรื อบริ ษัทของตนเองได้
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. ความสาคัญของการตรวจ 5ส
2. วิธีการตรวจ 5ส
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย ถาม-ตอบ และฝึ กปฏิบตั ิ (แบ่งกลุม่ )
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 576 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

30 คน

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

Page 1 of 2
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Product Code : 06-001-005

หลักสูตร เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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