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Professional Training Solution

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
(การสือ่ สาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)
วันที่ 15 มีนาคม 2562
และ วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์

หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่จะต้องเร่งทํางานแข่งกับเวลา ใครทํางานรวดเร็วกว่าก็ยอ่ มจะมีโอกาส
มากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิ คในการทํางานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยงั คงมีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมการทํางานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นัน่ คือ เทคนิ คการสื่อสาร การประสานงาน
การรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบความจําเป็ นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ใน
กระบวนการทํางาน อย่างเป็ นระบบด้วยหลักการ HORENSO
2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิ และการประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานอย่างเหมาะสม
หัวข้อการอบรม
1.
2.
3.
4.

ปั ญหาในระหว่างการทํางานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
วันเวลาเป็ นของมีค่าต่อการทํางานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ความสําคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทํางานแบบญี่ปุ่น
3 เสาหลัก HORENSO
o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทํางานระหว่างการปฏิบต
ั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
o

5.

Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผูส้ งั ่ งาน และการติดต่อให้

ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผูเ้ กี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทํางาน
หัวใจสําคัญของ HORENSO
o ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทัว
่ ถึง ราบรื่น ต่อเนื่ อง
ให้เกียรติ และเป็ นมิตร
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การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็ นระบบ และความสําเร็จและยัง่ ยืน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานฝ่ ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่ าย ทุกตําแหน่ ง ภายในองค์กร
วิทยากร อาจารย์สานุ พนั ธ์ ใบศรี
ประวัตกิ ารทํางาน
หัวหน้าส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษทั ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
วิธีการอบรม
บรรยาย / อภิปราย 40 %
Workshop กรณีศึกษา การนําเสนอ
60 %
จํานวนวันอบรม 1-วัน
อัตราค่าอบรม (รวมค่าเอกสารการอบรม –อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่างเครื่องดื่มชา-กาแฟ)

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
ชอ
์
ื
และแฟ็ กซใบ Pay-in และหนังสอรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
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กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นํ าไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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 ้องชาํ ระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม
้ า
้ า
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
่ ยทางภาษีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลได้ 200% ของค่าใชจ
่ ยจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มลงทะเบียน

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO
(การสือ่ สาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)

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

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่า
สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้น
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