เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์ กร (1D)

Course Outline
หลักสู ตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์ กร
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
ด้วยการทาธุ รกิจในปั จจุบนั ได้มีการผลิตสาหรับส่ งสิ นค้าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ หรื อการผลิตที่
ตอบสนองลูกค้าต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าตรวจ
หรื อเยีย่ มชมโรงงานจากลูกค้าต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็ นการแสดงถึงความมีตวั ตนของโรงงานและเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิต การการันตีเรื่ องคุณภาพสิ นค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและ
ความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้สถานที่ทางานที่สะอาด มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีความปลอดภัย
เป็ นการสื่ อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงาน ผูป้ ระกอบการจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการทาโครงการ 5ส
เพื่อความสะอาดและมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ทางาน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรภายในให้
สามารถรักษาการทาโครงการ 5ส ได้อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
โดยการดาเนินงานสาหรับกิจกรรม 5ส เป็ นเรื่ องของการจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
สร้างความเป็ นระเบียบวินยั ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นพื้นฐานของการทางานที่มีคุณภาพ
ประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงเป็ นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ
วิธีการหนึ่งในการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การร่ วมมือร่ วมใจทากิจกรรม 5ส และผลักดันให้
ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่ อง คือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ โดยเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะต้องคานึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุ งพื้นที่ การแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเรี ยนรู ้และฝึ กเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่าง
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดการตระหนักรู ้ ความเข้าใจ และ
เห็นถึงความสาคัญของการทา 5ส รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีความชานาญการในงานด้านการตรวจประเมิน
ด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการทา 5ส ของโรงงานเป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รับความรู ้ในเรื่ อง หลักการและเทคนิคในการตรวจ 5ส วิธีการตรวจ การให้
คะแนน การเสนอแนะข้อปรับปรุ ง
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินอันมีผลต่อการ
ดาเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสาเร็ จ
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการตรวจโดยการฝึ กปฏิบตั ิ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
วิธีการฝึ กอบรม :
อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม และ Workshop
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เนื้อหาการฝึ กอบรม :
เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
-

ระบบบริ หารจัดการกิจกรรม 5ส
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ความสาคัญของการตรวจให้คะแนน
แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดาเนินงาน 5ส
หลักการและเทคนิคในการตรวจประเมิน

10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
-

หัวข้อการตรวจประเมิน
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน
มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสานักงาน
มาตรฐานส่ วนกลาง (Central)
มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ (Operation Area)
การให้ขอ้ เสนอแนะการปรับปรุ ง

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- Roadmap 4 ขั้นตอนสู่ การตรวจประเมินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ขั้นตอนที่ 1: การเตรี ยมการก่อนลงพื้นที่ตรวจ (Plan)
 ขั้นตอนที่ 2: การลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Do)
 ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการตรวจประเมิน (Check)
 ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการตรวจประเมินและสร้าง
มาตรฐาน (Act)
 แนวทางการให้คาแนะนาและติชมขณะตรวจพื้นที่

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้

- ฝึ กปฏิบตั ิในการตรวจให้คะแนน
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