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ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย
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มีหลายท่านที่ลังเล “มันจะเป็นไปได้หรือ ? แค่ 2.0 ยังไม่รู้ได้หรือเปล่า ?” แค่คิดก็แพ้แล้ว
ปกติทา่ นขึ้นไปชั้น 20 ของอาคาร ทา่ นจะไปอยา่ งไร ? ขึ้นบันไดไ้ ปทีละชั้น หรือจะขึ้นลิฟต์ จำเป็นหรือไม?่ ที่ตอ้ งขึ้นบันได
โรงงานทา่ นจะอยูร่ ะดับใดไมส่ ำคัญ แตถ่ า้ ปรับปรุงศักยภาพใหข้ ึ้นเป็นอันดับโลกได้ ไมจ่ ำเป็นตอ้ งขึ้นบันได
อะไรที่เราสามารถตอ่ ยอดดว้ ยเทคโนโลยี เราทำไดเ้ ลย และที่สำคัญ คือ
“ประหยัดต้นทุนกว่าเดิม มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สามารถบริหารองค์กรให้ได้ประสิทธิผลที่ตั้งไว้”
อุปกรณ์ Control สมัยใหม่ที่ใช้กับ Internet Protocol Version 6 หรือ IPV6
ราคาจะถูกกวา่ เดิมเหลือ 1 ใน 3 สามารถเชื่อมควบคุมผา่ น Internet กลายเป็นโลก Internet of Things ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไร ?

สิ่งที่เป็นหัวใจ คือ ความเร็ว (Speed) การเปลี่ยนแปลงองค์กรต้องเร็ว เราใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหาร ทำงานอย่างมีคุณภาพ
ที่ดีกว่าเดิม ต้นทุนต่ำกว่าเดิม และเร็วกว่าเดิม โดยพนักงานทำงานง่ายขี้น (Simplify) แสดงว่างานที่ ยุ่ง ยาก เยอะ ต้องง่ายขึ้น
นอ้ ยลง การที่นำเทคโนโลยีมาชว่ ยเป็นปลายเหตุ ตน้ เหตุคือ การวิเคราะหง์ านแลว้ สังเคราะหง์ านใหมใ่ หข้ ั้นตอนลดลง อะไรไม่
จำเป็น อะไรทำใหส้ ะดวกขึ้น อะไรที่เราสามารถรูว้ า่ ผิดปกติทันทีขณะทำงานในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเป็นมาตรฐานที่หนา้ งาน
ไม่ต้องเขียน ไม่ต้องบันทึก เรียก Visual Control และที่กล่าวมาทั้งหมดคือ การใช้ 5ส
3ส แรก สะสาง สะดวก สะอาด และ ส4 สร้างมาตรฐาน แบบ Visual Control จะทำให้เราใช้บุคลากรน้อยลง เพราะว่า
งานง่ายขึ้น น้อยลง หรือ พูดอีกนัยหนึ่งคือ คนเท่าเดิมแต่สามารถทำงานได้มากขึ้น องค์กรจะกะทัดรัด (Slim)
เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงองคก์ ร (Change)
ประเทศไทยก้าวสู่ Aging Society สังคมผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ปี 2558 มีผู้สูงอายุ 10% ของประชากรประเทศ
หรือประมาณ 10 ล้านคน มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 12 ล้านคน แต่ประมาณการปี 2573 จะเพิ่มผู้สูงอายุเป็นประมาณ
18 ล้านคน แต่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กลับน้อยลงจะมีประมาณ 10 ล้านคน แล้วแรงงานจะเอาจากไหน? ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้อง
เอา Automation มาช่วย และต้องจัดระบบงานให้ง่าย มีประสิทธิภาพ พนักงานมีวินัยสูง ไม่สร้างความสูญเปล่า
งานไร้มูลค่า (Non-value added)

5ส จึงจำเป็นโดยเลี่ยงไม่ได้ และต้องปรับเป็น 5ส ในยุค Digital

ท่านจะทำ 5ส อย่างไร จึงจะได้ประสิทธิภาพ ได้ปรัชญาที่ถูกต้อง ไม่เสียเวลา เสียงบประมาณ เสียโอกาส
โดยเฉพาะ เสียความรู้สึก เป็น ส ที่เราไม่ต้องการ…

อย่าเอาแต่รอ... รอฤกษ์ รอให้พร้อม รองบ รอนายไฟเขียว
ที่สุด รอจน “องค์กรปิดกิจการ” ก็ยังไม่พร้อม
เริ่มที่ตัวท่าน เริ่มทำ 5ส ก็ได้ประโยชน์ทันที จะทำ 5ส ได้ดีต้องมาฟัง...

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
1. ส่งเสริมให้เกิดการนำ 5ส ไปใช้อย่างกว้างขวาง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพอื่น ๆ
2. พัฒนา และยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การตรวจพื้นที่ตามมาตรฐาน 5ส
3. เห็นตัวอย่างการทำ 5ส ขององค์กรที่เคยได้รับรางวัล
4. ถามตอบปัญหาด้าน 5ส ลดเวลา งบประมาณในการลองผิดลองถูก
5. ได้ประโยชน์จากการประยุกต์ 5ส อย่างเป็นรูปธรรม

จึงขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “5ส

อัตราค่าลงทะเบียน
2,000 + Vat 7%

= 2,140

บาท

สี่จุดศูนย์” พร้อมฟัง...

เกณฑ์การพิจารณาองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสำเร็จ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ กติกา
การพิจารณาคัดเลือก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการส่งผลงานเข้าประกวด
ÊÓÃÍ§·Õè¹Ñè§ä´Œ·Õè... â·ÃÈÑ¾· 0-2717-3000-29 µ‹Í 81 â·ÃÊÒÃ 0-2719-9481-3 Email : award@tpa.or.th ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè www.tpif.or.th

ส
5
Thailand 5S Award 2017
ใบสมัครร่วมฟังบรรยายพิเศษ...

สี่จุดศูนย์ (4.0)

วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

องค์กร....................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ออกใบเสร็จ)................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) ............................................สาขา (5 หลัก) ........................
K17JP015S (287–0201–01–100–9 – 281 – 2630)

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5

***ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทำการ มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

2,000 บาท + vat 7%

= 2,140 บาท/คน

ชำระโดย :

เงินสด
ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ
เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
* โปรดแนบสำเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณชนิสา**
เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
*** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 099-3-000132-246 สาขาที่ 00001
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