Product Code : 06-001-004

หลักสูตร การดาเนินกิจกรรม 5ส อย่ างมีประสิทธิผล
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวฒ
ั น์นนั ้ ไม่สามารถที่จะพึ่งพา
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีได้ เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็ นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหา
ซื ้อสิง่ เหล่านี ้ได้ ดังนันสิ
้ ง่ ที่จะประกันว่าบริ ษัทไหนจะอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตรุดหน้ ากว่าบริ ษัทไหน จึง
อยู่ที่ว่า “คนของใครมีคณ
ุ ภาพมากกว่ากัน ” และมีความสามารถที่จะปรับปรุ งการเพิ่มผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่องให้ ทนั กับสภาวะของการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรม 5ส เป็ นกิจกรรมขันพื
้ ้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็ นพื ้นฐานของ
กิ จกรรมอื่นๆ อีกหลายกิ จกรรม กิ จกรรม 5ส เป็ นเรื่ องของการจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยใน
สถานที่ทางาน เป็ นพื ้นฐานของการทางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิ ภาพและสร้ างสภาพแวดล้ อมการ
ทางานที่ดีขึ ้นและปลอดภัยขึ ้น

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับผิดชอบกิจกรรม 5ส และพนักงานทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนากิจกรรม 5ส เข้ าไปปรับใช้ ในหน่วยงาน
2. เพื่อให้ เข้ าใจถึงเทคนิคและการดาเนินกิจกรรมอย่างถูกต้ องและถูกขันตอน
้
3. เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริ มกิจกรรม 5ส
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส ได้ อย่างมีประสิทธิผล

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่ปรึกษาแนะนาทีม่ ีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษา
แนะนากับหน่วยงานต่างๆ
Tel.0-2-619-5500 ext. 573 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

กิจกรรม
 5ส กับการเพิม่ ผลผลิต
 แนวคิดและความสาคัญ
- ทาไมต้ องทา
- ความหมายของ 5ส
- ขันตอนการท
้
าในแต่ละ ส
- ประโยชน์ที่ได้ รับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

 การดาเนินกิจกรรม 5ส
 ฝึ กปฏิบตั ิหาจุดปรับปรุงในพื ้นที่ทางาน
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
2. แนวคิดและความสาคัญของ 5ส
3. การดาเนินกิจจกรม 5ส

In-house Training – Thailand Productivity Institute

30 คน

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
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Product Code : 06-001-004

หลักสูตร การดาเนินกิจกรรม 5ส อย่ างมีประสิทธิผล
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 ***

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 573 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090
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