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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรีทุกที่น่ัง!!!  
หลักสูตร การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So  

(Ho-Ren-So) 
 

วันจันทร์ท่ี  20  กุมภาพันธ์  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หัวข้อการอบรม  
การท างานใหไ้ดผ้ลงานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้    การส่ือสารท่ีดีถือวา่เป็นหวัใจท่ีส าคญัมากเพราะท าให้

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง   ผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการยอ่มน ามาซ่ึงความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย  อีกทั้งยงั
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศและการประสานงานท่ีดีของทีมบุคคลากร  ในองคก์รอนัจะน าไปสู่การมีความสามคัคีความสุขใน
การปฏิบติังาน และส่งผลใหอ้งคก์รเจริญเติบโตยิง่ๆขึ้นไป การส่ือสารท่ีดีถือวา่เป็นจุดแขง็ขององคก์รญ่ีปุ่ น ท่ีทัว่โลก
ต่างคุน้เคย คือHo Ren Soแต่การส่ือสารภายในองคก์รในลกัษณะน้ี ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะองคก์รหรือคนญ่ีปุ่ นเท่านั้น แต่
บริษทั โรงงาน และองคก์รหรือหน่วยอ่ืนในประเทศต่างๆสามารถน าเอาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์น้ีไป
ประยกุตใ์ชไ้ดซ่ึ้งไดผ้ลดีต่อองคก์รต่างๆท่ีน าไปใชอ้ยา่งจบัตอ้งได ้

       ในแต่ละวนัของการท างาน พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งบรรลุวตัถุประสงคข์องงานท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ งานท่ีท ามีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของงานอยูม่ากนอ้ยเพียงใด ในฐานะคนท่ีเป็นหวัหนา้งาน 
หรือในฐานะคนท่ีท างานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานวา่ส าเร็จไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
การท่ีองคก์รจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีจิตส านึกเช่นน้ีได ้จ าเป็นตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจของการท างานแบบHO-REN-
SO เรียนรู้หลกัของการใชH้O-REN-SOจะตอ้งเป็นคนช่างสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น และด าเนินการแบบHO-
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REN-SOใหก้บัผูบ้งัคบัชาทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ข (Take action)และปรับปรุงเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.           เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ และเขา้ใจหลกัการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลกัการ
HORENSO 

2.           เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม รู้จกัเทคนิค การส่ือสารสไตลญ่ี์ปุ่ น แบบHORENSO ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.           เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้ขา้ใจวิธีการส่ือสารทั้งการช่ืนชม และการต าหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกนั แบบHORENSO  

4.           เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถน าองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัการส่ือสาร แบบHORENSO ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.           เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนกัวา่การส่ือสารท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมดว้ยกนั และกบัลูกคา้
หรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้นมีผลต่อความอยูร่อด และเจริญเติบโตขององคก์ร 

 ลกัษณะของการอบรม 

        เป็นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาการ ผา่นWork Shopและกิจกรรมต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ DISC Model และ 
OD ท่ีหลากหลายประเภทผสมผสานกนั เพื่อเช่ือมโยงเน้ือหาทางวิชาการใหเ้ขา้ใจไดง้่าย สามารถน าไปปรับใชก้บัการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วิธีการ 

1.           บรรยายเน้ือหาวิชาการประกอบการท า Work Shopและกิจกรรมกลุ่ม 
2.           การใชเ้คร่ืองมือ DISC ModelและOD toolsและเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น 
•             Ai (Appreciative Inquiry) 
•             Dialogueสุนทรียะสนทนา 
•             เกมพฤติกรรม 
•             Work Shop 
•             Clip VDOและอ่ืนๆ 
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หัวข้อการอบรม 
การส่ือสาร มิติท่ีส าคญัของการท างานร่วมกนั 
·      ความหมายและความส าคญัของการส่ือสาร 
·      วฒันธรรมการท างานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  
หลกัพื้นฐานของการส่ือสาร 
·      องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
·      กระบวนการส่ือสาร 
·      หนา้ท่ีของการส่ือสาร 
·      กฎเกณฑใ์นการส่ือสารท่ีดี 
·      องคป์ระกอบส าคญัของการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
·      อุปสรรคในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
·      ขั้นตอนการส่ือสารระหวา่งบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 
·      ทกัษะส าคญัของการส่ือสารท่ีส าคญัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างาน 
วฒันธรรมการท างานแบบญ่ีปุ่ น :HORENSO 
·      HORENSOคืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร 
·      HORENSOเนน้การส่ือสารแนวนอน และล่างขึ้นบน 
·      HORENSOประกอบดว้ยเสาหลกั 3 เสาหลกัHO-REN-SO 
การประยกุตก์ารบริหารการส่ือสารแบบ HO-REN-SO 
·      หลกัการท างานแบบ โฮ (HO)เรน (REN)โซ (SOU) 
·      HO- การรายงาน คือหนา้ท่ีเป็นอยา่งไร 
o   การรายงาน (HO)ในส่วนของลูกนอ้ง 
o   ลูกนอ้งควรมีการเตรียมขอ้มูลก่อนการส่งสารหรือขอ้มูลไปยงัส่วนหวัหนา้ 
·      เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลกัษณะการรายงานท่ีดี 
o   วิธีการรายงานไปยงัฝ่ายหัวหนา้ 
o   การรายงาน (HO)ในส่วนหวัหนา้งานท่ีเป็นผูรั้บรายงาน 
·      REN- การประสานงาน คือการใส่ใจอยา่งไร 
o   การติดต่อส่ือสาร ประสานงาน กบับุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
o   รายงานความคืบหนา้ของงานต่อหวัหนา้ 
o   วิธีการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน ท าไดโ้ดยรายงานความคืบหนา้ ทนัทีท่ีไดรั้บขอ้มูลใหม่และในกรณีท่ีเป็นเร่ือง
ส าคญั 
·      การติดต่อประสานงาน (REN)ในส่วนของลูกนอ้ง 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

·      การติดต่อประสานงาน (REN)ในส่วนหวัหนา้งาน 
·      สรุปหลกัการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน 
o   การท างานแบบประสานงานร่วมกนัหลายฝ่าย 
·      ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน 
·      SO- การปรึกษา เพื่อแกไ้ขเป็นอยา่งไร 
·      วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ 
o   การปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น  
o   การระดมสมองของทีม  
o   กระบวนการปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง 
·      เคร่ืองมือท่ีเขา้มาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแกไ้ขปัญหา 
o   Correctiveเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้ง 
o   Preventiveเพื่อการป้องกนัการเกิดซ ้าของปัญหา 
 สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ 
  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
1.             ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ และเขา้ใจหลกัการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลกัการHORENSO 
2.             ผูเ้ขา้อบรม รู้จกัเทคนิค การส่ือสารสไตลญ่ี์ปุ่ น แบบHORENSO ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3.             ผูเ้ขา้อบรม ไดเ้ขา้ใจวิธีการส่ือสารทั้งการช่ืนชม และการต าหนิเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกนั แบบHORENSO  
4.             ผูเ้ขา้อบรม สามารถน าองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัการส่ือสาร แบบHORENSO ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.             ผูเ้ขา้อบรม ไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนักวา่การส่ือสารท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมดว้ยกนั และกบัลูกคา้หรือ
บุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้นมีผลต่อความอยูร่อด และเจริญเติบโตขององคก์ร 
  
กลุ่มเป้าหมาย 
ผูบ้ริหาร,ผูจ้ดัการ, หวัหนา้งาน,พนกังานทัว่ไป และผูท่ี้ตอ้งการพฒันาตวัเอง 
วิธีการอบรม 
การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม,เด่ียว/ ท าแบบAssessment /Clip VDO 
รูปแบบหลกัสูตร 
1.การบรรยาย                                                      30% 
2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติัWorkshop    70% 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 
 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.facebook.com/hrdzenter
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiw473@gmail.com


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 
 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันท ี   

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
mailto:hrdzentertraining@gmail.com

