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หลกัสตูรเทคนิคการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานดว้ยหลกั HO – REN - SO 
 
หลักการและเหตผุล 
 ในแต่ละวันของการท างาน พนักงานท่ีปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ งานท่ีท ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนท่ีเป็นหัวหน้างาน 
หรือในฐานะคนท่ีท างานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าส าเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด การท่ี
องค์กรจะท าให้ผู้ปฏิบัตงิานมีจิตส านึกเช่นนีไ้ด้ จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของการท างานแบบ HO-REN-SO 
เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน และด าเนินการแบบ HO-REN-
SO ให้กับผูบ้ังคับชาทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไข (Take action) และปรับปรุงเพื่อให้งานนัน้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

• ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการท างานใหม่ๆ 
• สามารถน าองค์ความรู้ วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้แบบผสมผสานได้ 
• เรียนรู้เข้าใจ HO-REN-SO และน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
• เพิ่มศกัยภาพการท างานของบุคลากรและองค์กร  

 

กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 
 

รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
5. การบรรยาย  50 % สื่อสาร 2 ทาง 
6. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 Introduction แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.30 วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น  
• เรียนรู้วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น 
• คุณธรรม จริยธรรม  
 

• การพัฒนา 5 ทักษะเพื่อการ
สื่อสารแบบบูรณาการ  

• เสริมทักษะการสื่อสาร 

 
✓ เปิดมุมมองการเรียนรู้ 
✓ สร้างแนวคิดทัศนคติในการท างานแบบผสมผสานแบบ 

ไทย-ญีปุ่่น 
✓ พัฒนาการสื่อสารแบบองค์รวม (IQ EQ AQ MQ SQ) 

 
✓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานผ่านรูปแบบคน 4 

ประเภท DISC 

10.30-11.30 Workshop ค้นหาคนแต่ละประเภท เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร 

11.30-12.00 แนวคิดเกี่ยวกับ HO REN SO ท าความรู้จักองค์ความรู้แบบ Ho Ren So 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 • เทคนิคการรายงาน (HO) 
• เทคนิคการประสานงาน (REN) 
• เทคนิคการปรึกษา (SO) 

เรียนรู้เข้าใจเทคนิคแต่ละประเภท 

14.00-15.00 การประเมินผลโดยใช้ Balanced 
Scorecard & KPI 
1. มุมมองด้านการเงิน 
2. มุมมองด้านกระบวนการท างาน

ภายในองค์กร 
3. มุมมองด้านลูกค้า 
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการ

เติบโตขององค์กร 

เรียนรู้เข้าใจกระบวนการวัดและประเมินผลด้วย เคร่ืองมือ 
Balanced Scorecard ผ่านมุมมองทัง้ 4 ด้าน  

15.00-15.40 WorkShop การสื่อสารการท างานด้วย Ho-Ren-So น าเสนอพร้อม  
Comment โดยวิทยากร 

15.40-16.00 สรุป สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการในรูปแบบใหม่ 
• รู้เข้าใจวัฒนธรรมการท างานแบบญี่ปุ่น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้แบบผสมผสานได้ 
• สามารถน าเคร่ืองมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มศกัยภาพการท างานของทีมงาน ในรูปแบบความร่วมมือ 
• ปรับทัศนคติการท างานร่วมกัน ช่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้องค์กร 

 

วทิยากร 
 อ. พลกฤต โสลาพากุล (ดูประวัติ) 
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