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หลักสู ตร เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ด้ วยหลัก HO – REN – SO
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

Promotion สมัคร 3 ท่ าน เข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล

วิทยากร : อาจารย์ พลกฤต โลสาพากุล
หลักการและเหตุผล
ในแต่ ละวันของการทางาน พนักงานที่ ปฏิ บัติงานสามารถปฏิ บัติงานได้ ถูกต้ องบรรลุวัตถุประสงค์ ของงานที่
กาหนดไว้ หรื อไม่ งานที่ ทามีข้อผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องของงานอยู่มากน้ อยเพียงใด ในฐานะคนที่ เป็ นหั วหน้ างาน
หรื อในฐานะคนที่ ทางานที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ ละส่ วนงานว่ าสาเร็ จไปได้ มากน้ อยเพียงใด
การที่ องค์ กรจะทาให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานมีจิตสานึ กเช่ นนี ไ้ ด้ จาเป็ นต้ องสร้ างความรู้ ความเข้ าใจของการทางานแบบ HOREN-SO เรี ยนรู้ หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้ องเป็ นคนช่ างสั งเกตสิ่ งผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ และดาเนินการแบบ
HO-REN-SO ให้ กับผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดาเนินการแก้ ไข (Take action) และปรั บปรุ งเพื่อให้ งานนั้นสาเร็ จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กรต่ อไป
วัตถุประสงค์
1. รู้ เข้ าใจวัฒนธรรมการทางานแบบญี่ปุ่น และสามารถนามาประยุกต์ ใช้ แบบผสมผสานได้
2. สามารถนาเครื่ องมือ HO-REN-SO มาปรั บและประยุกต์ ใช้ ในการปฏิ บัติงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้ อการอบรม
Module # 1 วัฒนธรรมแบบญีป่ ุ่ น
o เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมแบบญี่ปุ่น
o เสริ มทักษะการสื่ อสารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
o คุณธรรม จริ ยธรรมในการทางานแบบผสมผสานไทย-ญีปุ่น
Module # 2 เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานตามหลัก HO REN SO
o แนวคิดเกี่ยวกับ HORENSO
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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หลักการทางานแบบ HO REN SO
เทคนิคการรายงาน (HO)
เทคนิคการประสานงาน (REN)
เทคนิคการปรึ กษา (SO)

รูปแบบการอบรม
 การเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ ไปปรั บใช้ ได้ ทันที
 การบรรยายแบบมีส่วนร่ วมสื่ อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 พนักงานทุกระดับ

ปค่าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่ าลงทะเบียน ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %
ราคาสุ ทธิ
ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สำรองทีน
่ ง่ ั ติดต่อเพิม
่ เติมได้ท ี่
คุณธนนันท์

090 645 0992 , 089 606 0444 Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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