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หัวข้อ : กำรรำยงำน กำรสื่อสำร และกำรปรึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วย HO-REN-SO

หลักการและเหตุผล
การท างานในส านั ก งานและไลน์ ก ารผลิ ต ย่ อมมี ส ายการบั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งต่ างต้ อ งการการท างานอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ สามารถปฏิ บั ติ งานตอบสนองได้ ต ามเป้ าหมาย เช่ น การให้ บ ริก ารลู ก ค้ าหรือ การผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งองค์กรโดยเฉพาะองค์กรญี่ปุ่นจึงคิดค้นระบบการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากร ระดับบังคับ
บัญชาและบุคลากร ระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งให้มีการรายงาน การสื่อสารและการปรึกษาหารือ ในการทางานร่วมกัน
ซึ่งเรียกว่า แนวคิด HO-REN-SO ขึ้นมา แนวคิดนี้สามารถใช้ได้กับทั้งงานในสานักงานและงานในไลน์การผลิตและไม่
จากัดเฉพาะองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ยังสามารถปรับใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไปโดยเฉพาะงานในสานักงาน หรือ
โรงงานที่ต้องการการทางานอย่างมีประสิทธิสูงสุดด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
➢ รู้จักและเข้าใจถึงความจาเป็นในการรายงาน การสื่อสารและการปรึกษาหารือในการทางานระหว่างกัน
ตามแนวคิดแบบ HO-REN-SO
➢ รู้จักและเข้าใจแนวคิดวิธีการและเทคนิคในการทา HO-REN-SO อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
➢ ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เพื่อนาไปปรับใช้กับการประยุกต์ใช้แนวคิด HO-REN-SO กับ
การทางานในหลากหลายรูปแบบ จากผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. เริ่มบรรยายภาคเช้า
ทบทวนปัญหำในกำรทำงำนที่ส่งผลกระทบต่องำนและควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนร่วมกัน
>ปัญหาเรื่องการรายงานและสาเหตุที่มักพบในการทางาน
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>ปัญหาเรื่องการสื่อสารและสาเหตุทมี่ ักพบในการทางาน
>ปัญหาเรื่องการปรึกษาหารือการทางานและสาเหตุที่มักพบ
>กิจ กรรม: ปั ญ หาในงานของฉัน กับ งาน HO-REN-SO โดยวิเคราะห์ ผ ลกระทบจากปั ญ หาในงานและจั ดท า
ข้อเสนอว่าเราจะจัดการกับปัญหาในการทางานที่ระบุมา
10.30-10.45 น. พักเบรกเช้า
10.45 – 12.00 น. (ต่อ)
รู้จักกับ HO-REN-SO
> HO-REN-SO คืออะไร?
> HO-REN-SO ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
> HO-REN-SO มีประโยชน์อย่างไร?
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น.ภาคบ่าย
3 เสำหลักของ HO-REN-SO
>Hokuoku- การรายงานสถานะหรือผลการปฏิบัติงานอย่ างต่อเนื่องกับผู้ที่สั่งงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างจริง
ของเหตุการณ์ในสานักงานและโรงงาน
>Renraku- การแจกแจงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ที่สั่งงานแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ที่สั่งงานทราบรวมทั้งการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างจริงของเหตุการณ์ในสานักงานและโรงงาน
>Soudan – การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทางาน
ตัวอย่างจริงของเหตุการณ์ในสานักงานและโรงงาน
14.30 – 14.45 น. พักเบรกบ่าย
10.45-16.00 น. (ต่อ)
หัวใจสำคัญของ HO-REN-SO ที่ต้องเข้ำใจ
แนวทำงกำรปรับใช้ HO-REN-SO ในองค์กรไทยและในโรงงำน
ตัวอย่ำงกำรทำ HO-REN-SO อย่ำงเป็นระบบและรับคำแนะนำจำกวิทยำกร
สรุปสิ่งที่ได้จำกกำรเรียนรู้
16.00 น. จบกำรเรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้
หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย
➢ บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)
➢ กรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้งานจริง
➢ กิจกรรมกลุ่ม ด้วยการระดมสมอง นาเสนอ อภิปรายร่วมกัน พร้อมคาแนะนาจากวิทยากร
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➢ เกมส์กิจกรรม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสรุปสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลา ในการฝึกอบรม 1 วันระยะเวลา 9.00 น. -16.00 น.
ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติการในไลน์ผลิตหรือในสานักงานทุกตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป
หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป

