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Course outline  

แนวคดิและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ 
(Audit technique for 5S in working place) 

(หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง) 
โดย 

อาจารย์ ไมตรี  บุญขนัธ์ 
MBA. (Industrial Management) 

 

 

กิจกรรม 5ส เป็นเร่ืองของการจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีท างาน เป็นพื้นฐานของ 
การท างานท่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานให้ดีข้ึนและปลอดภยั รวมถึงเป็นพื้นฐาน
ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย วธีิการหน่ึงในการกระตุน้ ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ร ร่วมมือ
ร่วมใจท ากิจกรรม 5ส และผลกัดนัใหด้ าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นัน่คือการ ตรวจประเมินกิจกรรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ซ่ึงเทคนิคในการตรวจนั้น ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง ทั้งการใหค้ะแนน การใหค้  าแนะน าเพื่อ
การปรับปรุงพื้นท่ี การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 กิจกรรม 5 ส.  ดงัท่ีทราบวา่ประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะและสร้างนิสัย การด าเนิน
กิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เร่ืองยากแต่ตอ้งให้ พนกังานเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 5 ส. ดงันั้นการ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นกังานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ของการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ท่ีบริษทัก าหนด และนอกจากการอบรมให้
พนกังานทุกคนทราบถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5 ส. แลว้ ส่ิงท่ีส าคญั คือการก าหนดขอบเขตในการตรวจ
ประเมินท่ีชดัเจน ก็จะช่วยสร้างใหกิ้จกรรม 5ส. น้ีอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืนัน่เอง  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ในเร่ืองหลกัการตรวจท่ีดี เทคนิคการตรวจ วธีิการตรวจ การใหค้ะแนน

และการเสนอแนะขอ้ปรับปรุง 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีทกัษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบติั 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้เทคนิคการด าเนินการกิจกรรม 5ส. 
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4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมไปปฏิบติัและประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน
ของตนเองได ้

5. เพื่อสร้างจิตส านึกและการหาวธีิการท ากิจกรรม 5ส. ในการท างาน 
6. เพือ่สร้างแนวคิดในการประยกุตใ์ช ้5ส. ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หัวข้อการอบรม 

1. หลกัการ 5ส และขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 เน้ือหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลกัการ 5ส และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการท่ี
องคก์รมีอยูด่ว้ยหลกั PDCA 

2. 5ส เพ่ือการเพิม่ผลผลติ และปรับปรุงงาน 
 เน้ือหา โดยสรุป : อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต, หลกัการ 5ส, การน ากิจกรรม 5ส เขา้ไปปรับ
ใชใ้นหน่วยงาน, เทคนิคการด าเนินกิจกรรมอยา่งถูกตอ้งและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวธีิการส่งเสริม
กิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบติักิจกรรม 5ส ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

3. การจัดท าเอกสารระบบ 5ส / การจัดท ามาตรฐาน 5ส 
 เน้ือหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใชใ้น
การด าเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษทั 

4. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส 
 เน้ือหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใชใ้น
การด าเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของ
บริษทั  

 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส 
 5ส และหวัใจ ของแต่ละ ส 
 หลกัการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตวัอยา่งแบบฟอร์มการตรวจ 
 หลกัการใหค้ะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลกัและเทคนิคในการตรวจพื้นท่ี 
 กรณีศึกษาองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นท่ี 5ส สถานท่ีจริง 

5. Workshop : การตรวจประเมิน 5ส ในพืนทีจ่ริง 
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ก าหนดการ 
 

  เวลา              หัวข้อ                         เน้ือหา / รายละเอยีด รูปแบบการเรียนการสอน 

 9.00- 9.15 น. กจิกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
 
 

ท ากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนกบัวทิยากร  

9.15- 10.30 น. 
 
 

หลกัการ 5ส และขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ 

อธิบายหลกัการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความ
จ าเป็น ผลประโยชน์ต่อพนกังาน องคก์ร และ
ลูกคา้อยา่งไร รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
ตามแนวคิด 5ส 

วทิยากรบรรยาย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ฉายสไลดเ์รียนรู้ประกอบ 

10.30- 10.45 น. พกัเบรก   
10.45 - 12.00 น. 
 
 

5ส เพ่ือการปรับปรุงพื้นทีก่าร
ท างาน และการท าแบบ
ประเมินพืน้ที ่5ส  

อธิบายถึงเคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต, หลกัการ 5
ส, การน ากิจกรรม 5ส เขา้ไปปรับใชใ้นหน่วยงาน, 
เทคนิคการด าเนินกิจกรรมอยา่งถูกตอ้งและถูก
ขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวธีิการส่งเสริม
กิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบติักิจกรรม 5ส ได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

วทิยากรบรรยายและใหผู้ ้
เขา้รับการอบรมรวมกลุ่ม
กนั เพื่อท ากิจกรรม 

12.00- 13.00 น. พกัเทีย่ง   
13.00-13.10 น. กจิกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการ

อบรม 

ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัหลงัไดร้วมตวัก่อนพกั
เท่ียง โดยวทิยากรถามช่ือกลุ่มและใครเป็นหวัหนา้
กลุ่ม เลขากลุ่ม และจ านวนสมาชิก 

วทิยากรใชค้  าถามแต่ละ
กลุ่ม 

13.15-14.30 น. เทคนิคการตรวจประเมิน  
5ส (ช่วงที1่) และลงพืน้ทีเ่พ่ือ
ใช้แบบฟอร์มทีไ่ด้ออกแบบไว้ 

อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การ
สร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใชใ้นการด าเนิน
กิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, 
การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของ
บริษทัWorkshop: การตรวจประเมิน 5ส ในพืนที่
จริง 

วทิยากรใชค้  าถามแต่ละ
กลุ่ม และเปิดวดีีโอคลิป 
ใหก้ลุ่มช่วยกนัระดม
สมอง 
 
 

14.30-14.45 น. พกัเบรก   
14.45- 16.00 น. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส 

(ช่วงที2่) และสรุปผลการลง
พืน้ทีต่รวจประเมิน 

อธิบายถึงหลกัการจดัท าเอกสารในระบบ 5ส, การ
สร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใชใ้นการด าเนิน
กิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, 

วทิยากรบรรยาย 
Work Shop 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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การจดัท ามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของ
บริษทั  

 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการกิจกรรม 
5ส 

 5ส และหวัใจ ของแต่ละ ส 
 หลกัการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อม

ตวัอยา่งแบบฟอร์มการตรวจ 
 หลกัการใหค้ะแนน และแนวทางการสรุปผล

คะแนน หลกัและเทคนิคในการตรวจพื้นท่ี 
 กรณีศึกษาองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ หรือ

ฝึกตรวจพื้นท่ี 5ส สถานท่ีจริง 

 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานทุกระดบั หวัหนา้งาน และหวัหนา้กลุ่มยอ่ย (Small group activity) หรือผูท่ี้รับผดิชอบและเก่ียวขอ้ง 

รูปแบบการสัมมนา 
1. การบรรยาย         25 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 70% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      5 % 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการ 5ส. อยา่งถูกตอ้ง 
2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการของการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ไปประยกุตใ์ชก้บังานของตนเองได้

อยา่งถูกตอ้ง 
3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ แก่พนกังานในองคก์รได ้
4. ผูเ้ขา้อบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ผูเ้ขา้อบรมมีส านึกการรักองคก์รมากข้ึน 

 

ขอขอบคุณทีท่่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวงัเป็นอย่างยิง่ในการให้บริการ เพ่ือการพฒันา
บุคลากรในองค์กรของท่าน. 

 

 


