สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5S Master

5th Batch

Certification Program

5ส คืออะไร คนสวนใหญคงใหคำตอบได แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจ เขาถึงและพัฒนาระบบ 5ส
ในองคกรของตนเอง จนเปนที่ยอมรับ สาเหตุหนึ่งของความลมเหลวในการทำระบบ 5ส คือ ผูทำหรือผูสงเสริมระบบ 5ส ยังไม
เขาใจในแกนที่แทจริงของ 5ส ทำแบบตามๆ กันมา ทำตามที่เคยเห็น แตหารูไมวา นั่นคือ กับดักหลุมใหญที่หลายองคกรไมสามารถ จะเอา
ชนะมันได
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองคกรที่สงเสริมใหคำปรึกษา และจัดตั้งรางวัล 5ส แหงประเทศ
ไทยมามากกวา 10 ป จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน 5ส (5S Master) ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาที่เขมขน และ
เต็มไปดวยเทคนิคตางๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งโครงการนี้จะชวยพัฒนาทานใหเปนผูเชี่ยวชาญดาน 5ส ของประเทศไทย
และนำเอาองคความรูดังกลาวไปปรับใชในองคกรของตนเองไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค์

•
•
•
•
•

Competency 5S Master

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 5ส อย่างถ่องแท้
มีความสามารถในการส่งเสริมระบบ 5ส ภายในองค์กร
มีความสามารถในการจัดทำมาตรฐาน 5ส ภายในองค์กร
มีความสามารถในการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร
มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดและหลักการของ 5ส อย่างมืออาชีพ

1. เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ 5ส ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและถูกต้องอย่างน่าเชื่อถือ
2. เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถเชิงเทคนิคในการจัดทำระบบ 5ส อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นกรรมการตรวจ 5ส ในเวที Thailand 5S Award

เงื่อนไขการผ่านโปรแกรมเพื่อรับ Certificate

1) เข้าอบรมครบทุกหัวข้อ หรือ อย่างน้อยคิดเป็น 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด (กรณีจะขอ Pass หัวข้ออบรมใด ต้องมีคะแนนการสอบวัดผล
มากกว่า 80% ขึ้นไป และต้องมีวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหัวข้อนั้น จาก ส.ส.ท. เท่านั้นประกอบ)
2) มีคะแนนการสอบประมวลความรู้มากกว่า 70% ขึั้นไป
3) ส่งผลงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและมีคุณภาพตามที่กำหนด
4) ผ่านการทดสอบทักษะการเป็นวิทยากร

ทีมวิทยากร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
1. คุณอนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ
2. คุณนครินทร หอมดี
3. คุณยุทธพงษ ศุภกร
4. คุณอภิชาติ ยิ้มแสง

ผูอำนวยการสายงานบริการฝกอบรมและใหคำปรึกษาสถานประกอบการ
ประธานตัดสินผลงานรางวัล 5ส แหงประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม และกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แหงประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม และกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แหงประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม และกรรมการตัดสินผลงานรางวัล 5ส แหงประเทศไทย

สถานที่จัด :
สมาคมส่งเสริ
มเทคโนโลยี
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี
่ปุ่น(ไทย-ญี
) ่ปุ่น)
ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-7173000-29 ต่อ 81 Call Center, ต่อ 751 อังค์วรา,
แฟกซ์ 02-7173605, 02-7199481-3
e-mail : et@tpa.or.th, ungwara@tpa.or.th

5S Master Certification Program รุ่น

5

หัวขอการอบรม (จำนวน 10 วัน)

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัส
K16YW101S
K16YW102S
K16YW103S
K16YW104S
K16YW106S
K16YW107S
K16YW108S

อัตราคาอบรม
5S Master Certification Program (เวลา 09.00-16.30 น.)
(ไมรวม VAT)
หัวขอ
วันที่จัด
สมาชิก ทั่วไป
แกนแท 5ส สไตล TPA Way
13 มกราคม 2560
2,000 2,500
ผูนำ 5ส สูความสำเร็จ
14 มกราคม 2560
2,000 2,500
5S for Officer
20 มกราคม 2560
2,000 2,500
เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน
21 มกราคม 2560
2,000 2,500
ยกระดับ 5ส ดวยการตรวจประเมินอยางมืออาชีพ 27 มกราคม 2560
2,000 2,500
เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต ใชกับ 5ส
28 มกราคม,3 กุมภาพันธ 2560 4,000 5,000
5S Trainer
4, 10 กุมภาพันธ 2560
4,000 5,000
สอบประมวลความรู
11 กุมภาพันธ 2560
-

อััตราคาลงทะเบียน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

* สมาชิก ส.ส.ท., ราชการ, รัฐวิสาหกิจ 18,000 บาท
* บุคคลทั่วไป
22,500 บาท

พิเศษ... สมัครเข้าอบรมทั้งโปรแกรม
ลดทันทีท่านละ 3,000 บาท (ก่อน VAT)

ใบแจงยืนยันการอบรมและสัมมนา
ชื่อบริษัท :____________________________________________________________________________________________________
ที่อยู_________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท : _____________________โทรสาร : _____________________สมาชิก ส.ส.ท. หมายเลข_________________
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)______________________________ นามสกุล : _____________________________________________________
ตำแหนง __________________________________________ e-mail Address : _______________________________________________
____อบรมทั้งโปรแกรม

อบรมหลักสูตรที่ ____________________________

2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)______________________________ นามสกุล : _____________________________________________________
ตำแหนง __________________________________________ e-mail Address : _______________________________________________
____อบรมทั้งโปรแกรม

อบรมหลักสูตรที่ ____________________________

วิธีการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดและสงโทรสารหมายเลข 02-7173605, 02-7199481-3 หรือ e-mail : et@tpa.or.th, ungwara@tpa.or.th
2.ชำระคาลงทะเบียนโดย เงินสด หรือ เช็คธนาคาร สั่งจายในนาม “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”
หรือ “Technology Promotion
*ธนาคารกรุงเทพ
*ธนาคารไทยพาณิชย
*ธนาคารกรุงไทย

Association (Thailand-Japan)” หรือ โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย
สาขาสุขุมวิท 43
เลขที่ 172-0-23923-3
สาขาบางกะป
เลขที่ 009-2-23325-3
สาขาพัฒนาการ
เลขที่ 064-1-11613-6

*เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544

