โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสรางความปลอดภัยในการทํางาน”
(5S for Productivity and Work Safety Improvement)

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันการแขงขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทําใหองคกรธุ รกิจสามารถแข งขันเพื่ออยูรอด
ได คือการทําใหองคกรใชศัก ยภาพที่องคกรมีอยูอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององคกรใหถึงจุดที่สามารถแขงขันได
อยางเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมี ปจจัย หลายอยางที่เกี่ ยวขอ ง ซึ่งตองมี การผสมผสานในการควบคุมปจจัย ตางๆ
โดยการบูรณาการเขาดวยกัน
การดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนการสรางพื้นฐานใหกั บพนัก งานในการทํางานอยางมีประสิทธิ ภาพ มี คุณภาพ
และสรางความปลอดภั ย รวมถึ งการลดอุ บัติ เหตุ ที่อาจจะเกิ ด ขึ้ นต อ งานที่ ทําด วย ซึ่ งกิ จกรรม 5 ส ประกอบด วย
สะสาง สะดวก สะอาด สุข ลักษณะและสรางนิ สัย การดําเนิ นกิจกรรม 5 ส ไมใช เรื่องยากแตต องใหพ นักงานเขาใจ
และเห็น ประโยชนของการทํากิจกรรม 5 ส ดังนั้นการสงเสริมและผลักดันให พนักงานทุกคนมีจิตสํ านึก และความ
ตระหนั กในการมี สวนร วมในกิ จกรรม 5 ส จะนํ าไปสู ผลลั พ ธ ของการดํ าเนิ น งานตามนโยบายและเป าหมาย ที่
บริษัทกําหนด และสิ่งสําคั ญคือการอบรมใหพนัก งานทุกคนทราบขั้นตอนการดําเนินกิ จกรรม 5 ส จึงเปนสิ่งจําเป น
และสําคัญเพื่อใหพนักงานดํ าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดี ยวกันกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีและทําใหบริษัท
ประสบความสํ าเร็ จตามเป าหมาย และสอดคล อ งกั บนโยบายการเพิ่มผลผลิต ที่ สามารถต อยอดเพื่ อ สรางคุ ณภาพ
ใหแกองคกร ไปสูโครงการอื่นๆ เชน TPM, TQM, QCC, 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ไดอีกดวย

วัตถุประสงคในการฝกอบรม
1. เพื่อสรางจิตสํานึกและการหาวิธีการทํากิจกรรม 5ส ในการทํางาน
2. เพื่อสรางความเขาใจตอตนทุนการผลิต การสรางผลกําไรใหกับบริษัทและการสรางความปลอดภัย
3. เพื่อสรางแนวคิดในการประยุกตใช 5ส ในการสรางคุณภาพและลดอุบัติเหตุตองานที่ทํา
4. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและบริษัทอยางตอเนื่อง
5. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใชเครื่องมือในการทํากิจกรรม 5ส ไดอยางถูกตอง
6. เพื่อใหผูเขาอบรมเชื่อมั่นและกลาถายทอดประสบการณความรู ความชํานาญในการทํางานเปนกลุม
7. เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูเขารับการอบรม

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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หัวขอการอบรม
1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิ ต ความจําเปน ผลประโยชนต อพนั กงาน องคก ร
และลูกคาอยางไร รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามแนวคิด
2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดําเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุป : อธิ บายทบทวนหลักการ 5ส และขั้น ตอนการดํ าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องคก ร
มีอยูดวยหลัก PDCA
3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงงาน และสรางความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
เนื้อหา โดยสรุป : อธิ บายถึงเครื่องมื อในการเพิ่ มผลผลิต , หลัก การ 5ส, 5ส กับความปลอดภัย, 5ส กั บการ
ลดอุบัติเหตุใ นระหวางการทํางาน, การนํากิจกรรม 5ส เขาไปปรั บใชในหนวยงาน, เทคนิค การดําเนินกิ จกรรมอยาง
ถูกต องและถู กขั้น ตอน, ปญ หา อุปสรรค และวิธีการสงเสริมกิ จกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ไดอ ยางมี
ประสิทธิผล
4. การทํา 5ส. อยางมี ประสิ ทธิภาพ
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงการทํากิจกรรม 5ส, ที่มีประสิ ทธิภาพ
5. การจัดทําเอกสารระบบ 5ส / การจัดทํามาตรฐาน 5ส
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทําเอกสารในระบบ 5ส, การสรางแบบฟอรมตางๆ เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทํามาตรฐาน 5ส ของหนวยงาน และของบริษัท
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กําหนดการ
เวลา
หัวขอ
09.00- 9.15 น. กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม

เนื้อหา / รายละเอียด
สรางสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

รูปแบบการเรียนการสอน
ทํา กิจ กรรมใหเ กิด การยอม
รับ และสร างความสัม พั น ธ
ที่ดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูเรียนกับวิทยากร
9.15- 10.00 น. การมองป ญ หาของแต สรางการใชความคิดและการยอมรับความ วิทยากรเป ดรู ปภาพและตั้ ง
คํ า ถ า ม ใ ห ข อ คิ ด แ ล ะ
ละบุคคล
คิดเห็นของผู อื่น
เปดรูปภาพแตละรูปและตั้งคําถาม กับภาพที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เปด เป นภาพเชิ งซ อนที่สามารถมองได เป น
หลายรูป แบบ ทํา ให ผู เข ารั บการอบรมเกิ ด
การใช ค วามคิ ด ในการสั งเกต จดจํ า และ
วิเคราะห
10.00-10.30

วิทยากรบรรยาย
รูปภาพใหแงคิด 6 ภาพ
อธิ บ ายหลั ก การแนวคิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต แลกเปลี่ยนเรียนรู
ความจํ า เป น ผลประโยชน ต อ พนั ก งาน ฉายสไลดเรียนรูประกอบ
องค ก ร และลู ก ค าอย า งไร รวมทั้ งขั้ น ตอน
การดําเนินกิจกรรมตามแนวคิด

หลักการ 5ส และ
ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ

10.30- 10.45 น.
พักเบรก
10.45 - 12.00 น. หลักการ 5ส และขั้นตอน อธิ บ ายทบทวนหลั ก การ 5ส และขั้ น ตอน วิทยากรบรรยาย
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผน โครงการที่ และเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินโครงการ
องคกรมีอยูดวยหลัก PDCA

.

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ปรับปรุงคุณภาพงาน
และ 5ส.กับความ
ปลอดภัยในการทํางาน

อธิ บ ายถึ งเครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต , วิ ท ยากรบรรยายและให ผู
หลั ก การ 5ส, ทํ า ไมทํ า 5ส ถึ ง เพิ่ มความ เข า รั บ การอบรมรวมกลุ ม
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการทํางาน, การ กัน เพื่อทํากิจกรรม
นํากิจ กรรม 5ส เข าไปปรับใชในหนวยงาน,
เทคนิ คการดําเนินกิ จกรรมอยางถู กตอ งและ
ถู ก ขั้ น ตอน, ป ญ หา อุ ป สรรค และวิ ธีก าร
ส ง เสริ ม กิ จ กรรม 5ส, ก ารลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส ไดอยางมีประสิทธิผล
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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12.00- 13.00 น.
พักเที่ยง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ น ผู เข า รั บ ใหแต ละกลุมนั่ งรวมกัน หลังไดรวมตั วกอ น
พั กเที่ ยง โดยวิ ท ยากรถามชื่ อ กลุ ม และใคร
การอบรม
เป น หั ว หน า กลุ ม เลขากลุ ม และจํ า นวน
สมาชิก
13.15-14.30
การทํา 5ส.
แสดงตั ว อ ย า งการทํ า กิ จ ก รรม 5ส ขอ ง
อยางมีประสิทธิภาพและ หน ว ยงาน และของบริ ษัท ต างๆ ที่ ป ระสบ
5ส กับการลดอุบัติเหตุใน ผลสํ า เร็จ รวมถึ งแสดงผลกระทบจากการ
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ และความไม ป ลอดภั ยในการ
การทํางาน
ทํางาน
Workshop: กิ จ กรรมกลุ ม การประยุ ก ต ใช
5ส ในเกมส ก ารแข งขั น ที่ ให ค วามรู ความ
สนุกสนาน
14.30-14.45 น. พักเบรก
14.45-16.00 น. การจั ดทํ า เอกสารระบบ Workshop: หลักการจัดทําเอกสารในระบบ
5ส/การจั ดทํ า มาตรฐาน 5ส, การสรางแบบฟอรมตางๆ เพื่อใชในการ
ดําเนิน กิจ กรรม 5ส, การควบคุ ม เอกสารใน
5ส
ระบบ 5ส, การจั ด ทํ า มาตรฐาน 5ส ของ
หนวยงาน และของบริษัท

วิ ท ยากรใช คํ า ถ ามแต ล ะ
กลุม

วิ ท ยากรใช คํ า ถ ามแต ล ะ
กลุม และเปดวีดีโอคลิป ให
กลุ ม ช ว ยกั น ระดมสม อง
และการทํ า กิ จ กรรมกลุ ม
เพื่อแขงขันกัน ระหวางผูเข า
อบรม

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส / กิจกรรมกลุม / ฝกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร
10 %

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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วิทยากรในการฝกอบรม

อาจารยไมตรี บุญขันธ

ประวัติวิทยากร

อาจารย ไมตรี บุญขันธ
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟา)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝกอบรม (Productivity Improvement)
Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกร
Effectiveness for Kaizen improvement การปรับปรุงดวยไคเซ็นใหประสบผลสําเร็จ
QCC course for Production improvement การปรับปรุงคุณภาพการผลิตดวยกิจกรรมกลุมคิวซีซี
5S for Productivity and Quality improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
PDCA improvement การปรับปรุงงานดวยหลักการ PDCA
Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป อ งกั น ข อ ผิ ด พลาดให เป น ศู น ย
โดยการปรับปรุงดวย Poka-Yoke และ Visual control
Root cause analysis and Corrective , Preventive action วิ เคราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาและดํ า เนิ น
กิจกรรมแกไขและปองกัน
7 Waste for cost reduction การลดตนทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
จิตสํานึกคุณภาพ Quality awareness
ความปลอดภัยในการทํางาน Safety working place
จิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในองคกร Energy saving Awareness
การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน Production management for Supervisor
เครื่องมือคุณภาพในการสรางผลงานสําหรับหัวหนางาน Quality tools for Supervisor
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT KYT Conceptual technique
จิตสํานึกการเพิ่มผลิตภาพตนเอง Productivity mindset
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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ประสบการณทํางาน
หัวหนางานวิศวกรรมซอมบํารุงและฝายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กวา 15 ป
ผูจัดการฝายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.
ผูจัดการฝายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ : Thai Filtration Co., Ltd
กรรมการผูจัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
อาสาสมัครดีเดน มูลนิธิขาเทียม ดานปรับปรุงนวัตกรรม
QCC teamexcellent 2009-2010 (Singapore)
KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณดานวิทยากร In-house Training
บมจ. เบียรทิพย
บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร ประเทศไทย
บมจ. เท็กไทล พริสเทจ
บมจ. ภัทรา พอรซเลนส
บจก. เคียวเดน ประเทศไทย
บจก. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย)
บจก. โทเดนโก (ประเทศไทย)
บมจ. ฟลเตอร วิชั่น
บจก. พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโอซูกะ ฟามาซูติคอล (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโพลีคารบอเนต(ประเทศไทย)
บมจ. โทอะ อีแอนดไอ
บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) -ลําพูน
บจก. มูซาชิ เพนท แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)
บจก. เอแอลเอ็มที (ประเทศไทย)
บจก. แอมพาสออโตมิลเลอร (ประเทศไทย)
บมจ. บางจากปโตรเลียม
บมก. เด็กซตรา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรม
บจก. ทริโก (ประเทศไทย)
บมจ. เดอะแพจเกจจิ้ง
บจก. โฮยา เลนส (ประเทศไทย)

บจก. อี แอนด เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บจก. โอคายามา (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุยหัววัว-คันไถ)
บจก. วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยํายํา)
บจก. คิริว (ประเทศไทย)
บจก. พานาโซนิค เอนเนอรจี้ (ประเทศไทย)
บจก. บีดี สตรอว (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพนท
บจก. เจเอสเอสอาร อ็อคชั่น
บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยนามพลาสติกสอุตสาหกรรม
บจก. สยามยาชิโยะ
บจก. ฟูดเฮลท สหฟารม
บมจ. ผลธัญญะ
บจก. เคอารอุตสาหกรรมพลาสติก(ขอนแกน)
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บจก. สื่ออินดัสเทรียล
บจก. เทยินโพลีเอสเตอร
บจก. ซีสเต็มอัปเกรดโซลูชั่น (ประเทศไทย)
บจก. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)
บจก. ทรีบอนด เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
บจก. คิวรอน
บมจ. โกลบอลซีล
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อื่นๆ อีกกวา 100 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสบการณดานวิทยากร Public Training
หลั ก สู ตร “การลดต น ทุ น การผลิ ตด วยเครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพอุ ตสาหกรรม” Cost reduction activity by
Industrial quality tool”
หลั ก สู ตร “การดํ าเนิ น กิจกรรมเพิ่ ม ผลผลิ ตที่ เหมาะสมในองค ก รของคุ ณ” Productivity improvement
activity within you”
หลักสูตร “วิเคราะหสาเหตุของปญหาและดําเนิ นกิจกรรมแกไขและปอ งกัน ด วยเครื่อ งมือคุณภาพ” Root
cause analysis and Corrective, Preventive action by Quality Tool
หลักสูตร “การดําเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองคกร”QCC Activity organization
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน”Increase machine efficiency
by Preventive maintenance
หลักสูตร “การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน ” Production management for Supervisor
หลักสูตร “QC 7 Tools for Cost reduction” การลดตนทุนการผลิตดวย QC 7 Tools

รูปภาพการฝกอบรม In-house Training
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