5S for Productivity and Quality Improvement (1D)

Course outline
กิจกรรม 5ส. เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
(5S for Productivity and Quality Improvement)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
ในปั จจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจมีความรุ นแรงมากขึ้น สิ่ งที่จะทาให้องค์กรธุ รกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่
รอดได้คือการทาให้องค์กรใช้ศกั ยภาพที่องค์กรมีอยูอ่ ย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่ งต้องมีการผสมผสานในการควบคุม
ปั จจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นการสร้างพื้นฐานให้กบั พนักงานในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
คุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทาด้วย ซึ่ งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะและสร้าง
นิสัย การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่ องยากแต่ตอ้ งให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม 5
ส. ดังนั้นการส่ งเสริ มและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
5 ส. จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามนโยบายและเป้ าหมายที่บริ ษทั กาหนด และสิ่ งสาคัญคือการอบรม
ให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญเพื่อให้พนักงานดาเนิน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทาให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่
โครงการอื่นๆ เช่น TPM , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างจิตสานึกและการหาวิธีการทากิจกรรม 5ส. ในการทางาน



เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั



เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทา
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เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการทากิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
1. แนวคิดการเพิม่ ผลผลิต
เนื้อหาโดยสรุ ป : อธิ บายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจาเป็ นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ
ลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนินโครงการ
เนื้อหาโดยสรุ ป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่
ด้วยหลัก PDCA

3. 5ส เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต และปรับปรุงงาน
เนื้อหาโดยสรุ ป : อธิ บายถึงเครื่ องมือในการเพิ่มผลผลิต , หลักการ 5ส, การนากิจกรรม 5สเข้าไปปรับใช้ใน
หน่วยงาน, เทคนิคการดาเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปั ญหา อุปสรรค และวิธีการส่ งเสริ มกิจกรรม
5ส, การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม 5สได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

4. การทา5ส. อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เนื้อหาโดยสรุ ป : อธิ บายถึงการทากิจกรรม5ส, ที่มีประสิ ทธิภาพ

5. การจัดทาเอกสารระบบ 5ส / การจัดทามาตรฐาน 5ส
เนื้อหาโดยสรุ ป : อธิบายถึงหลักการจัดทาเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์ มต่างๆเพื่อใช้ในการดาเนิน
กิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ5ส, การจัดทามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริ ษทั

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.15น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
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รู ปแบบการเรียนการ
สอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
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9.15- 10.00 น.

การมองปัญหา
ของแต่ ละบุคคล

สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับ
วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและ
ความคิดเห็นของผู้อนื่
ตั้งคาถามให้ขอ้ คิดและ
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับ
ภาพที่เปิ ดเป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ได้เป็ นหลายรู ปแบบ ทาให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต
จดจา และวิเคราะห์

หลักการ 5ส และ อธิ บายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
ขั้นตอนการดาเนิน ความจาเป็ นผลประโยชน์ต่อพนักงาน
องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอน
โครงการ
การดาเนินกิจกรรมตามแนวคิดเพิ่ม
ผลผลิต
10.30- 10.45น. พักเบรก
10.45 - 11.20 น. หลักการ 5ส และ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอน
ขั้นตอนการดาเนิน การดาเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่
องค์กรมีอยูด่ ว้ ยหลัก PDCA
โครงการ
10.00-10.30

11.20- 12.00 น. 5ส เพือ่ การเพิม่
ผลผลิต และ
ปรับปรุ งคุณภาพ
งาน

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้
ประกอบ

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

อธิ บายถึงเครื่ องมือในการเพิ่มผลผลิต,
วิทยากรบรรยายและให้ผู้
หลักการ 5ส, การนากิจกรรม 5สเข้าไป เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
ปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดาเนิน กัน เพื่อทากิจกรรม
กิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน,
ปั ญหา อุปสรรค และวิธีการส่ งเสริ ม
กิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม 5
สได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
Workshop1: ตรวจหาสิ่ งผิดปกติบนโต๊ะ
ทางานและการสร้างมาตรฐานของพื้นที่
การทางานเบื้องต้น

12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้ ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัว วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
เข้ ารับการอบรม ก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและ กลุ่ม
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13.15-14.30

การ 5ส. อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ใครเป็ นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และ
จานวนสมาชิก
แสดงตัวอย่างการทากิจกรรม 5ส.ของ
หน่วยงาน และของบริ ษทั ต่างๆ ที่
ประสบผลสาเร็ จ

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
กลุ่ม และเปิ ดวีดีโอคลิป
ให้กลุ่มช่วยกันระดม
สมอง

Workshop2: แนวคิดการทา 5ส ผ่าน
กิจกรรมและรู ปภาพต่างๆ 3 กิจกรรม
เปิ ดวีดีโอตัวอย่างการทางานเป็ นทีม
14.30-14.45น. พักเบรก
14.45- 15.30 น. การทางานเป็ นทีม Workshop3:3ส. อันทรงพลัง (ให้ผเู้ ข้า
อบรมแบ่งกลุ่มทากิจกรรมระดมสมอง
เพื่อดาเนินการจัดการกับสิ่ งของที่อยู่
ตรงหน้าให้เกิดประสอทธิ ภาพ)
15.30-16.00

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

การจัดทาเอกสาร อธิบายถึงหลักการจัดทาเอกสารในระบบ วิทยากรบรรยาย
5ส, การสร้างแบบฟอร์ มต่างๆเพื่อใช้ใน
ระบบ 5ส / การ
จัดทามาตรฐาน 5ส การดาเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุม
เอกสารในระบบ 5ส, การจัดทามาตรฐาน
5ส ของหน่วยงาน และของบริ ษทั
**ระหว่างการอบรมจะมีกจิ กรรมย่อย
กระตุ้นและฝึ กคิดในการทา 5ส. ทุก
บทเรียน

กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity)หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส.อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCAไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนา
บุคลากรในองค์ กรของท่ าน.
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