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หลกัสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานดว้ย HORENSO 
(การสือ่สาร ประสานงาน การรายงาน และการปรกึษา) 

                      25 กุมภาพนัธ ์2565   
                                         เวลา 09.00-16.00 น. สถาบนัไทย-เยอรมนั อมตะนคร ชลบุร ี

                                                 

หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีจะตอ้งเร่งท ำงำนแขง่กบัเวลำ ใครท ำงำนรวดเร็วกว่ำก็ยอ่มจะมีโอกำส

มำกกวำ่ องคก์รญ่ีปุ่นเองจึงมีเทคนิคในกำรท ำงำนท่ีเนน้ควำมรวดเร็ว รอบคอบ โดยท่ียงัคงมีกล่ินอำยของ

วฒันธรรมกำรท ำงำนตำมระบบของสำยงำนอยำ่งครบถว้นอยู ่นัน่คือ เทคนิคกำรส่ือสำร กำรประสำนงำน

กำรรำยงำน และกำรปรึกษำ แบบ HORENSO 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหท้รำบควำมจ ำเป็นใน  กำรส่ือสำร กำรประสำนงำน กำรรำยงำน และกำรปรึกษำ ใน

กระบวนกำรท ำงำน อยำ่งเป็นระบบดว้ยหลกักำร HORENSO 
    2. เพื่อทรำบแนวทำงและวิธีกำรปฏิบติั และกำรประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงำนอยำ่งเหมำะสม 
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หวัขอ้การอบรม 

1. ปัญหำในระหวำ่งกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรปฏิบติังำน 

2. วนัเวลำเป็นของมีค่ำต่อกำรท ำงำนตำมวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

3. ควำมส ำคญัและแนวคิด HORENSO หลกักำรท ำงำนแบบญ่ีปุ่น 

4. 3 เสำหลกั HORENSO 

o Houkuoku  หมำยถึง กำรรำยงำนสภำพผลกำรท ำงำนระหวำ่งกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 

o Renraku หมำยถึง กำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบังำนใหผู้ส้ัง่งำน และกำรติดต่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ 

o Soudun หมำยถึง กำรปรึกษำหำรือหวัหนำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เม่ือมีอุปสรรคในกำรท ำงำน 

5. หวัใจส ำคญัของ HORENSO 

o ตำมสำยบงัคบับญัชำ ตรงไปตรงมำ เท็จจริง รวดเร็ว  ครอบคลุม ทัว่ถึง รำบร่ืน  ต่อเน่ือง 

ใหเ้กียรติ และเป็นมิตร 

6. กำรเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ควำมเป็นระบบ และควำมส ำเร็จและยัง่ยนื 

กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงำนฝ่ำยธุรกำร หรือพนักงำนทุกฝ่ำย ทุกต ำแหน่ง ภำยในองคก์ร 
 
วิทยากร  อาจารยส์านุพนัธ ์ ใบศรี 
ประวตักิารท างาน 
หวัหนา้สว่นบุคคล   กลุ่มบรษิัท อีเทอนลั เรซ่ิน จ  ากดั 
หวัหนา้แผนกแรงงานสมัพนัธ ์ กลุ่มบรษิัท ตะวนัออกโปลีเมอรอ์ุตสาหกรรม จ  ากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ยู สตาร ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (เครอืจเีอ็มเอ็มแกรมม่ี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ซนัโย เซมิคอนดกัเตอร ์ประเทศไทย จ  ากดั 

 
วิธีการอบรม 

บรรยำย / อภิปรำย 40 % 
 Workshop  กรณีศึกษำ กำรน ำเสนอ 60 % 

จ  านวนวนัอบรม   1-วนั 
   อตัรำค่ำอบรม (รวมค่ำเอกสำรกำรอบรม –อำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์อำหำรวำ่งเคร่ืองด่ืมชำ-กำแฟ) 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
   (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่น 2,900 203 (87) 3,016 

สมคัร 2 ทา่น ๆละ 2,500 175 (75) 2,600 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่(Professional Training Solution Ltd.,Partnership)  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษนีติบิคุคลได ้200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นตน้ไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสูตร_________________________________________ 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________  

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้น 

 
 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

