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       ในป 2020 นี้ แนนอน Thailand 4.0 จะเขาถึง 5ส  ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แนแท ดังนั้นจึงตอง

เตรียมคนใหพรอม ที่จะคิดและลงมือทำ โดยใช 5ส ซึ่งเปนพื้นฐานที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับองคกรคุณภาพ

ความรู ความเขาใจ และการนำ 5ส ไปประยุกตใชงานอยางถูกตองจึงเปนสิ่งที่สำคัญ 

       มาเรียนรู มุมมอง แนวคิด 5ส ที่ผานมา จนถึงปจจุบัน และมุงสู 5ส 4.0 (5S Road Map) 

พรอมฟงเกณฑการพิจารณารางวัล Thailand 5S Award 2020

22 มกราคม 2563

สิ่งที่ทานจะไดรับจากการฟงบรรยายเกณฑครั้งนี้

  เขาใจเกณฑการพิจารณารางวัลแตละขั้นตอนอยางชัดเจน 

  เจาะลึกคำจำกัดความ 5ส (5S Road Map, Master Plan, Action Plan, 

  Activity Plan, มาตรฐาน 5ส)  

  Assessment  :  องคกรของทานมีความพรอมระดับไหน ? 

  คลีนิค 5ส  โดยผูเชี่ยวชาญ... ถามตรง ตอบตรง ใหคำแนะนำทุกประเด็น 5ส

อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำระบบ 5ส มาประยุกตใชใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค

จึงขอเชิญ... ผูที่มีความมุงมั่น ตั้งใจนำระบบ 5ส มาเปนเคร�องมือบริหารพื้นฐาน ในการพัฒนาคน พัฒนาองคกร นำไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน 

และประสงคจะสมัครรับรางวัล Thailand 5S Award ป 2020 เขารวมฟงบรรยายเกณฑการพิจารณารางวัลดังกลาว เพ�อนำไปเปนแนวทางในการวาง 

ระบบ 5ส ขององคกร และพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการไดดวยความมั่นใจ

ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ

หัวขอบรรยาย คาลงทะเบียน

เวลา 09.00-12.00 น.

      มุมมอง – แนวคิด 5ส  จากอดีต ปจจุบัน สูอนาคต 

      ถาม-ตอบ

เวลา 13.00-16.30 น.

      เกณฑการพิจารณา รอบเอกสาร

      เกณฑการพิจารณา การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก

      เกณฑการพิจารณา การตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 1

      เกณฑการพิจารณา การตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2

      เกณฑการพิจารณา รอบชิงชนะเลิศ

      ถาม-ตอบ

2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/คน

พิเศษ...

    รับฟรี USB Flash drive 1 ชุด

เม�อสมัครครบ 5 ทาน พรอมชำระคาลงทะเบียน

  ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

0-2717-3000-29 ตอ 798, 772-773 award@tpa.or.th www.tpif.or.th/kaizen_award

วิทยากร : คุณสุพัฒน เอื้องพูลสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล

Thailand 5S Award

วิทยากร : คุณทวิยา วัณณะวิโรจน

รองประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล
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ชำระโดย :

     เงินสด

     ชำระเงินผานบัญชีออมทรัพย ช�อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”

   ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเอ็มควอเทียร  เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

   ธนาคารกรุงไทย   สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

 * โปรดแนบสำเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมช�อบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณภัศรา (award@tpa.or.th) *

     เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”

 ***เน�องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่

ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001
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คาลงทะเบียน 2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/คน

    รับฟรี USB Flash drive 1 ชุด

เม�อสมัครครบ 5 ทาน พรอมชำระคาลงทะเบียน

ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563

พิเศษ...

22 มกราคม 2563
ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
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