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1. เพื่อสรางความสุขในการทำงานดวยการประยุกต ใชหลัก 5ส ตามแนวทางที่ถูกตอง
2. เพื่อสรางความเขาใจอยางถองแทของการนำระบบ 5ส มาประยุกตภายในองคการ
3. เพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของทุกระดับในการขับเคลื่อนระบบ 5ส สูความสำเร็จ
4. เพื่อสรางความยั่งยืนในการปรับปรุงระบบ 5ส ตามแนวทางสากล
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หัวขอการอบรม
5ส สำหรับคณะกรรมการสงเสริมและผูบริหาร
5ส สำหรับหัวหนาพื้นที่
5ส สำหรับพนักงาน

วันที่อบรม
สมาชิก / ไมใชสมาชิก
1 - 2 กุมภาพันธ 2562
5,000 / 6,000
8 กุมภาพันธ 2562
2,800 / 3,300
15 กุมภาพันธ 2562
2,800 / 3,300

* สถานที่อบรม : ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เวลา 09.00 - 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08:00 น.)
* สนใจสอบถามรายละเอี
สอบ
ยดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7173000-29 ต่อ 81 Call Center หรือ ต่อ 792 ณัฏฐิกานต์
ต่อ 75
7511 อังค์วรา
e-mail : et@tpa.or.th, nattikarn@tpa.or.th, ungwara@tpa.or.th
website : www.tpif.or.th

หัวขอการอบรมและสัมมนา
หลักสูตรที่ 1 : 5ส สำหรับคณะกรรมการสงเสริมและผูบริหาร

(วันศุกร-วันเสารที่ 1 - 2 กุมภาพันธ 2562)

- แนวคิดการทำงานอยางมีคุณภาพและความอยูรอดขององคการ
- เทคนิคการขับเคลื่อนระบบ 5ส อยางมืออาชีพ
- 7 ขั้นตอนในการเตรียมการสำหรับคณะกรรมการสงเสริมระบบ 5ส
- บทบาทหนาและหนาที่ของคณะกรรมการ 5ส ทีมประชาสัมพันธ, ทีมวิชาการ, ทีมสรางมาตรฐาน, ทีมตรวจประเมิน
- การติดตามและวัดผลสำเร็จทีมงานตามเปาหมายแตละทีม
- ภาพรวมของวงจรการขับเคลื่อนระบบ 5ส
- การตั้งนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายของ 5ส
- การบริหารและติดตามระบบ 5ส แบบโคช
- เทคนิคในการสรางบรรยากาศที่ดีและกระตุนใหทุกคนมีสวนรววมม
dit)
d)
- แนวทางการตรวจประเมินโดยผูบริหาร (Top Management AAudit)
- การยกระดับ 5ส สูความยั่งยืนและยอดเยี่ยม

หลักสูตรที่ 2 : 5ส สำหรับหัวหนาพื้นที่

(วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2562)

- 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพในหนวยงาน
- เทคนิคการจัดทำ 5ส อยางงาย
- ดัชนีหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของ 5ส
- การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ของตนเอง
- แนวทางการตรวจประเมินพื้นที่ของตนเอง (Self Audit)
- เครื่องมือตางๆ ในการประยุกตใชกับการทำ 5ส เพื่อยกระดับ
- การยกระดับมาตรฐานสูความสำเร็จ

หลักสูตรที่ 3 : 5ส สำหรับพนักงาน

(วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2562)

- แกนแท 5ส เพื่อความสุขในการทำงาน
- 5ส เพื่อความสำเร็จในการทำงานอยางมืออาชีพ
- หลักการ 5ส ในพื้นที่สำนักงาน
- หลักการ 5ส ในพื้นที่ฝายผลิต
- 3ส + 2ส งายนิดเดียว
- ขั้นตอนในการทำระบบ 5ส แตละตัว
- การเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส
- Workshop/ศึกษาภาพตัวอยางจากหนวยงานที่ประสบความสำเร็จ

------------------------------------------------------------------ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมมนา 5S for Excellence
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์............โทรศัพท์..............................ต่อ...................โทรสาร................................................
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
e-mail Address......................................................................................อบรมหลักสูตรที่  1

2

3

2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
e-mail Address......................................................................................อบรมหลักสูตรที่  1

2

3

ผู้ติดต่อ..........................................e-mail Address....................................................................
** วิธีการสมัคร * *
1. กรอกใบสมัคร และส่งทางโทรสารหมายเลข 02-7173605, 02-7199481-3 หรือ e-mail : et@tpa.or.th, nattikarn@tpa.or.th, ungwara@tpa.or.th
2. ชำระค่าลงทะเบียนโดย เงินสด หรือ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
* ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43
เลขที่ 172-0-23923-3
* ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเอ็มควอเทียร์
เลขที่ 009-2-23325-3
* ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ
เลขที่ 064-1-11613-6
หมายเหตุ : เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2544

