[Pick the date] [HORENSO]

Professional Training Solution

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
(การสือ่ สาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)
25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-16.00 น. สถาบันไทย-เยอรมัน อมตะนคร ชลบุรี
หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่จะต้องเร่งทำงำนแข่งกับเวลำ ใครทำงำนรวดเร็วกว่ำก็ยอ่ มจะมีโอกำส
มำกกว่ำ องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิ คในกำรทำงำนที่เน้นควำมรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยงั คงมีกลิ่นอำยของ
วัฒนธรรมกำรทำงำนตำมระบบของสำยงำนอย่ำงครบถ้วนอยู่ นัน่ คือ เทคนิ คกำรสื่อสำร กำรประสำนงำน
กำรรำยงำน และกำรปรึกษำ แบบ HORENSO
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรำบควำมจำเป็ นใน กำรสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรรำยงำน และกำรปรึกษำ ใน
กระบวนกำรทำงำน อย่ำงเป็ นระบบด้วยหลักกำร HORENSO
2. เพื่อทรำบแนวทำงและวิธีกำรปฏิบตั ิ และกำรประยุกต์ใช้ในหน่ วยงำนอย่ำงเหมำะสม
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หัวข้อการอบรม
1.
2.
3.
4.

ปั ญหำในระหว่ำงกำรทำงำนที่มีผลกระทบต่อผลกำรปฏิบตั ิงำน
วันเวลำเป็ นของมีค่ำต่อกำรทำงำนตำมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ควำมสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักกำรทำงำนแบบญี่ปุ่น
3 เสำหลัก HORENSO
o Houkuoku หมำยถึง กำรรำยงำนสภำพผลกำรทำงำนระหว่ำงกำรปฏิบต
ั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
o

5.

6.

Renraku หมำยถึง กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนให้ผูส้ งั ่ งำน และกำรติดต่อให้

ผูเ้ กี่ยวข้องทรำบ
o Soudun หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือหัวหน้ำหรือผูเ้ กี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในกำรทำงำน
หัวใจสำคัญของ HORENSO
o ตำมสำยบังคับบัญชำ ตรงไปตรงมำ เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทัว
่ ถึง รำบรื่น ต่อเนื่ อง
ให้เกียรติ และเป็ นมิตร
กำรเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ควำมเป็ นระบบ และควำมสำเร็จและยัง่ ยืน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงำนฝ่ ำยธุรกำร หรือพนักงำนทุกฝ่ ำย ทุกตำแหน่ ง ภำยในองค์กร
วิทยากร อาจารย์สานุ พนั ธ์ ใบศรี
ประวัตกิ ารทางาน
หัวหน้าส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จากัด
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จากัด (เครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย จากัด
วิธีการอบรม
บรรยำย / อภิปรำย 40 %
Workshop กรณีศึกษำ กำรนำเสนอ
60 %
จานวนวันอบรม 1-วัน
อัตรำค่ำอบรม (รวมค่ำเอกสำรกำรอบรม –อำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ อำหำรว่ำงเครื่องดื่มชำ-กำแฟ)
Professional Training Solution www.ptstraining.in.th

086-8929330

Page 2

[Pick the date] [HORENSO]

Professional Training Solution

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

2,900

203

(87)

3,016

สม ัคร 2 ท่าน ๆละ

2,500

175

(75)

2,600

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม
้ า
้ า
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
่ ยทางภาษีนต
ิ ิบุคคลได้ 200% ของค่าใชจ
่ ยจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มลงทะเบียน

หลักสูตร_________________________________________
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่า
สัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้น
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