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ช่ือหลกัสูตร: 

หลกัสูตร กิจกรรม 5ส. เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต (5S for Productivity Improvement) 

 

หลกัการและเหตผุล: 

5 ส คือ กิจกรรมท่ีโรงงานแห่งน้ีน ามาใช ้ท าแลว้เป็นประโยชน์กบัโรงงาน พนักงาน ลกูคา้ และ

บุคคลภายนอก เพราะนอกจากท าใหโ้รงงานน่าอยู่น่าท างานแลว้ การสูญเสียลดลงทั้งเร่ืองการใชท้รพัยากรท่ี

คุม้ค่ามากขึ้ น ตน้ทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบติัเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาส่ิงของท าไดร้วดเร็วขึ้ น 

พนักงานมีขวญัก าลงัใจในการท างาน ท าใหสิ้นคา้มีคุณภาพขึ้ น และ 5 ส. ฝึกพนักงานใหม้ีระเบียบวินัย มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรม รูจ้กัคิด หาวิธีปรบัปรุงสถานท่ีท างานและวิธีการท างาน 

ดงัน้ันการส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นักงานทุกคนมีจิตส านึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 5ส. จะน าไปสู่ผลลพัธข์องการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ท่ีบริษัทก าหนด และส่ิงส าคญั 

คือ การอบรมใหพ้นักงานทุกคนทราบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นส่ิงจ าเป็น และส าคญัเพื่อให้

พนักงานด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกนัก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีดีและท าใหบ้ริษัท ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย อนัเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการน าระบบมาตรฐานอ่ืนมาใชใ้นโรงงาน และสอดคลอ้ง

กบันโยบายการเพ่ิมผลผลิตท่ีสามารถต่อยอด ไปสู่โครงการอ่ืน ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO 

HACCP เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค:์ 

1. เพ่ือสรา้งจิตส านึกและการหาวิธีการท ากิจกรรม 5ส. ในการท างาน  

2. เพ่ือสรา้งความเขา้ใจต่อตน้ทุนการผลิต และสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัท  

3. เพ่ือสรา้งแนวคิดในการประยุกตใ์ช ้5ส. 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยงานและบริษัทอยา่งต่อเน่ือง 

5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความมัน่ใจในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการท ากิจกรรม 5ส.ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเช่ือมัน่และกลา้ถ่ายทอดประสบการณค์วามรู ้ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม  

7. เพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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เน้ือหาการอบรม: 

1. แนวคิดการเพ่ิมผลผลิต 

 อธิบายหลกัการแนวคิดการเพ่ิมผลผลิต ความจ าเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องคก์ร และลกูคา้

อยา่งไร รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด 

2. หลกัการ 5ส และขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 อธิบายทบทวนหลกัการ 5ส และขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการท่ีองคก์รมีอยูด่ว้ยหลกั 

PDCA 

3. 5ส เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และปรบัปรุงงาน 

 อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพ่ิมผลผลิต, หลกัการ 5ส, การน ากิจกรรม 5ส เขา้ไปปรบัใชใ้นหน่วยงาน, 

เทคนิคการด าเนินกิจกรรมอยา่งถูกตอ้งและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 

5ส, การลงมือปฏิบติักิจกรรม 5ส ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

4. การจดัท าเอกสารระบบ 5ส / การจดัท ามาตรฐาน 5ส 

 อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสรา้งแบบฟอรม์ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 

5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท 

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส 

 อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสรา้งแบบฟอรม์ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 

5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท  

6. บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส  

 5ส และหวัใจ ของแต่ละ ส 

 หลกัการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พรอ้มตวัอยา่งแบบฟอรม์การตรวจ 

 หลกัการใหค้ะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลกัและเทคนิคในการตรวจพื้ นท่ี 

 กรณีศึกษาองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ หรือฝึกตรวจพื้ นท่ี 5ส สถานท่ีจริง 
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วิธีการอบรม:  

1. การบรรยายภาคทฤษฏี  

2. กรณีศึกษาจากวีดีทศัน์  

3. Workshop 

4. การสอบประเมินความรูค้วามเขา้ใจก่อน-หลงั 

 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม:   

1. ผูป้ฏิบติังาน/ พนักงาน 

2. หวัหนา้งาน/ผูบ้ริหาร 

3. หวัหนา้งานและหวัหนา้กลุ่มยอ่ย (Small group activity)  

4. ผูท่ี้รบัผิดชอบและเก่ียวขอ้ง 

 

ระยะเวลา:  

• 1 วนั (6 ชัว่โมง) 

 

วิทยากร: 

อาจารยนั์นทนาพร วงศใ์หญ่ 

วิทยากรความปลอดภยัและผูเ้ช่ียวชาญการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

E-mail  wongyai.safety@gmail.com 

โทรศพัท ์ 097-128-1312 

Page  https://www.facebook.com/safetynantanaporn/ 

Blog  https://safetynantanaporn.wordpress.com/ 
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