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หลักสูตร  เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  ด้วยหลกั HO – REN – SO 

วันท่ี 27 กุมภาพนัธ ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

วิทยากร   อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทนัที 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โลสาพากลุ 
 หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละวนัของการท างาน พนักงานท่ีปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ งานท่ีท ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนท่ีเป็นหัวหน้างาน 
หรือในฐานะคนท่ีท างานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าส าเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด 
การท่ีองค์กรจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกเช่นนีไ้ด้ จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของการท างานแบบ HO-
REN-SO เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้องเป็นคนช่างสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ และด าเนินการแบบ 
HO-REN-SO ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข (Take action) และปรับปรุงเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วง
ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. รู้เข้าใจวัฒนธรรมการท างานแบบญ่ีปุ่น และสามารถน ามาประยกุต์ใช้แบบผสมผสานได้ 

2. สามารถน าเคร่ืองมือ HO-REN-SO มาปรับและประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อการอบรม    

Module # 1 วัฒนธรรมแบบญีปุ่่น  
o เรียนรู้วฒันธรรมแบบญ่ีปุ่น 
o เสริมทักษะการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

o คุณธรรม จริยธรรมในการท างานแบบผสมผสานไทย-ญีปุ่น 

Module # 2  เทคนิคการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานตามหลัก HO REN SO 
o แนวคิดเก่ียวกับ HORENSO  
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o หลักการท างานแบบ HO REN SO 
o เทคนิคการรายงาน (HO) 
o เทคนิคการประสานงาน (REN) 
o เทคนิคการปรึกษา (SO) 

 
รูปแบบการอบรม 

 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 พนักงานทุกระดับ 

ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 
 
คณุธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444  Line :  hrdzenter 
 

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

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

http://www.hrdzenter.com/
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


