S21YW002DT (2450107011009-239-2420-0235002)

กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน
วันที่จัด : วันที่ 21, 23, 28, 30 เมษายน, 5,7,12,14, 19 พฤษภาคม 2564
เวลา
09:00–16:00 น. (จํานวน 54 ชม.)
ออนไลน์ ช่วงที่ 1 : 09:00-12:00 น. ช่วงที่ 2 : 13:00-16:00 น.

5ส คืออะไร คนส่วนใหญ่คงให้คําตอบได้ แต่จะมีใคร
ซักกี่คนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาระบบ 5ส ในองค์กรของ
ตนเองจนเป็นที่ยอมรับ สาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวในการ
ทําระบบ 5ส คือ ผู้ทําหรือผู้ส่งเสริมระบบ 5ส ยังไม่เข้าใจใน
แก่นที่แท้จริงของ 5ส ทําแบบตามๆ กันมา ทําตามที่เคย
เห็น แต่หารู้ไม่ว่า นั้นคือกับดักหลุมใหญ่ที่หลายองค์กรไม่
สามารถจะเอาชนะมันได้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ใน
ฐานะองค์กรที่ส่งเสริม ให้คําปรึกษา และจัดตั้งรางวัล 5ส
แห่งประเทศไทยมามากกว่า 18 ปี จึงได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน 5ส (5S Master) ซึ่งเป็น
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยเทคนิคต่างๆ
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ซึ่งโครงการนี้จะช่วย
พัฒนาท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 5ส ของประเทศไทย และ
นําเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม

สมาชิก

21,000 + 1,470 (VAT 7%) = 22,470 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 25,000 + 1,750 (VAT 7%) = 26,750 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน 5ส ของประเทศไทย
อย่างเป็นระบบและถูกต้องอย่างน่าเชื่อถือ
2. เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถ
เชิงเทคนิคในการจัดทําระบบ 5ส อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นกรรมการตรวจ 5ส
ในเวที Thailand 5S Award

สิ่งที่จะได้รับ
1. มีความรูแ้ ละเข้าใจในหลักการ 5ส อย่างถ่องแท้
2. มีความสามารถในการส่งเสริมระบบ 5ส ภายในองค์กร
3. มีความสามารถในการจัดทํามาตรฐาน 5ส ภายในองค์กร
4. มีความสามารถในการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงกับ 5ส ได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดและหลักการของ 5ส อย่างมืออาชีพ

เงื่อนไขการผ่านโปรแกรมเพื่อรับ Certificate
เกณฑ์ของผู้ที่จะผ่านและมีสิทธิใ์ นการเข้ารับ Certificate ในโปรแกรมนี้ต้อง
1. เข้าอบรมครบทุกหัวข้อ หรือ อย่างน้อยคิดเป็น 80% ของเวลาอบรม
ทั้งหมด (กรณีจะขอ Pass หัวข้ออบรมใด ต้องมีวุฒบิ ัตรการผ่านอบรม
หัวข้อนั้นจาก ส.ส.ท. เท่านั้นประกอบ)
2. มีคะแนนการสอบประมวลความรู้ มากกว่า 70% ขึ้นไป

World Class Manufacturing/Servicing

3. ส่งผลงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและมีคณ
ุ ภาพต่างที่กาํ หนด

S4 Seiketsu (Standardization)

4. ผ่านการทดสอบทักษะการเป็นวิทยากร
S1

S3

S2

Seiri

Seiso

Seiton

(Cleaning)

(Neatness)

(Organization)

S5 Shitsuke (Discipline)

Motivation
Sufficient Economy
Education, 5S Structure & Master Plan

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

อบรมผ่านโปรแกรม
**เป็นโปรแกรมที่งา่ ยต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน ซึ่ง ส.ส.ท. จะจัดส่ง
วิธีการเข้าร่วมอบรมให้ล่วงหน้า เมื่อท่านสํารองทีน่ ั่งและชําระค่าอบรม
**ในวันอบรม ส.ส.ท. จะจัดส่ง ID Meeting และ Password
เพื่อ Sign In เข้าห้องอบรมให้ลว่ งหน้า 15 – 30 นาที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-7173000-29 ต่อ 81 Call Center
สํารองทีน่ ั่งได้ที่ www.tpif.or.th หรือระบุรายละเอียด
ส่ง e-mail : et@tpa.or.th, raphatthaya@tpa.or.th
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

S21YW002DT (2450107011009-239-2420-0235002)

ทีมวิทยากร--สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1

• คุณอภิชาติ ยิ้มแสง
• วิทยากรอิสระและกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

2

• คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ
• ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

3

• คุณยุทธพงษ์ ศุภกร
• ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

กําหนดการอบรมและสัมมนา
หัวข้อ 1

• แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA WAY

21 เมษายน 2564

หัวข้อ 2

• ผู้นํา 5ส สู่ความสําเร็จ

23 เมษายน 2564

หัวข้อ 3

• เครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ในการทํา 5ส

หัวข้อ 4

• เทคนิคการจัดทํามาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน

5 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ 5

• ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ

7 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ 6

• 5S Trainer

หัวข้อ 7

• การประยุกต์ใช้ 5ส ในส่วนผลิตและบริการ

28, 30 เมษายน 2564

12, 19 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564

หัว ข้อ ที่ 6 วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2564 อบรมพร้อ มกัน ที่ ส.ส.ท. ซ.พัฒ นาการ 18
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั วุฒบิ ตั ร 5S Master Certification Program (มีการทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม)
***



***

ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมมนา 5S Master Certification Program : Online
ชื่อหน่วยงาน______________________________________________________________________สมาชิก ส.ส.ท. No._______________
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน____________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์___________โทรศัพท์____________________________ต่อ___________โทรสาร ___________________________
1.

ชื่อ-นามสกุล__________________________________________ตําแหน่ง______________________________________________
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ________________________________e-mail Address ______________________________________

2.

ชื่อ-นามสกุล__________________________________________ตําแหน่ง______________________________________________
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ__________________________________e-mail Address ______________________________________
ผู้ติดต่อ _______________________________ e-mail Address _____________________________________

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

