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สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 
 

 
 

 เรือ่งเลา่... กลุ่มกิจกรรมคณุภาพ 

 

 

 

 

ขอเชิญฟัง...   
 

 
 

 

***หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฟังได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันท าการ    
มิฉะนั้นท่านต้องช าระค่าลงทะเบยีน 2,000 บาท/ท่าน/วัน*** 

 
 

 

รบัฟงัผา่นโปรแกรม ZOOM        ฟรี... ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 
 

 
 

 

สมคัรดว่น... สมัครก่อนได้รับสทิธิ์ก่อน (ปิดรับสมัครเมื่อ User เต็ม) 

 

 
 

แนวคดิ เทคนิค แนวทางการท ากิจกรรมกลุ่มในช่วงวิกฤต  Covid-19 

โดย... ตัวแทนกลุ่มกิจกรรม QCC และ Kaizen 
 

กลยุทธ์ เคล็ดลับ การท า 5ส  ในช่วงวกิฤต  Covid-19   

โดย... ทีมขับเคล่ือนระบบ 5ส  

         (ประชาสัมพันธ ์วิชาการ มาตรฐาน ตรวจประเมิน) 
 

ถอดรหัส...ความส าเร็จจากการท ากลุ่ม  QCC  Kaizen  

และการขับเคล่ือนระบบ 5ส  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 
 

 

ฟัง…  
 
 

 

แลกเปลี่ยน แนวคิด ถามตรง-ตอบตรง  

กับผู้แทนกลุ่ม และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ธุรกิจก็ต้องเดินเพื่อให้องค์กรอยู่รอด ในช่วงวิกฤต Covid-19  

การท ากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ  QCC Kaizen 

 และทมีขับเคลื่อนระบบ 5ส มีบทบาทอย่างไรในสถานการณ์นี้  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี และน าไปสู่ความส าเร็จ 

 



บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด(มหาชน) (ปราจีนบุรี)

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จํากัด
(ปราจีนบุรี)

หัวข้อ....

 คุณสุรเดช ภัทรวิเชียร  คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร 

วันอังคารที� 21 กันยายน 2564
 เวลา 09:00 - 12:00 น. 

อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซี ซี ที สแควร จำกัด

กลยุทธ์ในการทํากิจกรรม QCC ในสถานการณ์ COVID-19
ถึงแม้วิกฤตดังกล่าวจะยังไม่จางหายแต่กิจกรรมคุณภาพจะยังต้องดําเนินการต่อไป 
ร่วมพูดคุยและแบ่งป�นเทคนิคและประสบการณ์จากตัวแทนกลุ่มที�ทํากิจกรรมคุณภาพ

ขององค์กรจากหลากหลายภาคธุรกิจ พร้อมการถอดรหัสลับความสําเร็จของกลุ่ม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื�อนําความรู้ไปต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

QCC
โดย... ตัวแทนกลุ่มจาก
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  การปรับวิธีการคิด วิธีการปรับปรุงให้
        สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19
   
  ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
        ต่อการทํา Kaizen ของกลุ่ม
   
  ทิศทางหรือแนวทางการทํา Kaizen 
   
  ตัวอย่างผลงานที�สร้างขึ�นในสถานการณ์นี�

ผ่าน
ได้ด้วย

ร่วมพูดคุย แบ่งป�นเทคนิคและประสบการณ์
จากองค์กรที�ทํากิจกรรม Kaizen 

พร้อมการถอดรหัสลับความสําเร็จขององค์กรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท  เอฟแอนด์เอ็น แดรี�ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟาบริเนท จํากัด           

วันพฤหัสบดีที� 23 กันยายน 2564
 เวลา 09:00 - 12:00 น. 

ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค
ผูชวยศาสตราจารย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์ 
ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

ศูนยบริการใหคําปรึกษา 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

โดย... ตัวแทนกลุ่มจาก



ทีมวิชาการ

สถานการณ์วิกฤตนี� ทํา 5ส อย่างไร ไม่เครียด ไม่เหนื�อย ไม่ท้อ

สถานการณ์ Covid-19 ควรทํา ส4 ส5 อย่างไร

อย่ารอวิกฤตผ่านไปแล้วค่อยเริ�มทํา เพราะ 5ส ต้องทําทุกคน ทุกที� ทุกเวลา
แม้ในสถานการณ์ Covid-19

วันพุธที� 6 ตุลาคม 2564
 เวลา 09:00 - 12:00 น. 

โดย... ทีมขับเคลื�อนระบบ 5ส จาก

บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จํากัด

ทีมตรวจประเมินทีมตรวจประเมิน

ทีมวิชาการทีมวิชาการ
ทีมประชาสัมพันธ์
ทีมประชาสัมพันธ์

ทีมมาตรฐานทีมมาตรฐาน

นําพาองค์กรก้าวสู่...¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ 
ลุย           ฝ�าวิกฤต COVID-195Ê

5ส เป�นพื�นฐานที�จําเป�นสําหรับองค์กรคุณภาพ การนํา 5ส ไปประยุกต์ใช้งานอย่างถูกต้อง
ในทุกสถานการณ์จึงเป�นสิ�งที�สําคัญ

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

 คุณอภิชาติ ยิ�มแสง
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ดานระบบ 5ส

บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 
(ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)
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K21JP7QPN : 287-0101-01-100-9 : 282-07-2630 

 
 

 

   แสกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครและเลือกวันเข้าฟัง  
     ส่งมาที่ Email : award@tpa.or.th  
   ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทาง Email 
   การบรรยายออนไลน์จะด าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะติดต่อเพื่อนัดหมายส าหรับ Setup ระบบ  
     และทดสอบการเชื่อมต่อออนไลน์ 

องค์กร................................................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู.่......................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ส านักงานใหญ่         สาขา....................................................................................... โทรศัพท์.................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าฟัง                                                                      (กรุณาเลือก  วันที่เข้าฟัง) 21 ก.ย. 23 ก.ย. 6 ต.ค. 

1 

 ชื่อ-นามสกลุ  

   
 ต าแหน่ง  
 Email  
 โทรศัพท์  

2 

 ชื่อ-นามสกลุ  

   
 ต าแหน่ง  
 Email  
 โทรศัพท์  

3 

 ชื่อ-นามสกลุ  

   
 ต าแหน่ง  
 Email  
 โทรศัพท์  

 

        ***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถกูต้องชัดเจนเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารในวันที่ทดสอบระบบและวันฟังบรรยาย*** 
 

                                           ผู้จอง : ชื่อ-นามสกลุ..................................................................................................... 
                             วันที่................../........................../....................... 

    โทรศัพท์........................................................ Email : ........................................................ 

 

QCC Kaizen 5ส  
 
 

 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่...   TPA Award  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) 
0-2717-3000-29 ต่อ 772 – 773             award@tpa.or.th           www.tpif.or.th 

 

อบรมผา่นโปรแกรม ZOOM        ฟรี... ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
 

 
 

 

สมัครด่วน… สมัครก่อนได้รับสทิธิ์ก่อน (ปิดรับสมัครเมื่อ User เต็ม) 

 

 
 

     หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฟังได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันท าการ  มิฉะนั้นท่านต้องช าระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน/วัน 
 
 

 

เรื่องเล่า... กลุ่มกจิกรรมคุณภาพ 
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