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イノベイティブなタイ企業に学ぶ、リーダーの役割と経営理念浸透法 

การถ่ายทอดปรชัญานักบริหารและวิสยัทศัน์ของผู้นํา 
ชดัเจน สรา้งสรรค ์สู่เป้าหมายเดยีวกนั 

วสิยัทศัน์และปรชัญาการดําเนินธุรกจิคอืสิCงสําคญัในการสรา้งแรงจูงใจทีCจะขยบัขยายธุรกจิไปขา้งหน้าอย่างยั Cงยนื และยงัส่งผลต่อการพฒันา

บุคลากรทั Lงดา้น Soft Skill และ Hard Skill ซึCงหนึCงในองค์กรทีCสามารถถ่ายทอดวสิยัทศัน์และปรชัญา รวมไปถงึการพฒันาทกัษะบุคลากรทั Lง

ดา้น Soft Skill และ Hard Skill ไดอ้ย่างดเียีCยมคอื CPALL องค์กรทีCต้องบรหิารคนมากกว่าแสนชวีติ โดยนอกจากการถ่ายทอดวสิยัทศัน์และ

ปรชัญาองค์กรไปยงัพนักงานทุกระดบัแล้ว ยงัไดส้ร้างสภาพแวดล้อมทีCเหมาะสมใหพ้นักงานสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนืCอง

อกีดว้ย 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจบทบาทความสาํคญัของวิสยัทศัน์และปรชัญาการดาํเนินธุรกิจ 

วสิยัทศัน์และปรชัญาการดําเนินธุรกจิทีCแขง็แรงจะทําใหอ้งค์กรสามารถเตบิโตไดอ้ย่างยั Cงยนืและมั Cนคง จงึมคีวามจําเป็นทีCจะต้องเขา้ใจ 

ความสําคญัของวสิยัทศัน์และปรชัญาขององค์กรอย่างชดัเจน เพืCอพาองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายทีCตั Lงไวร้่วมกนั 

• รู้จกัวิธีการถ่ายทอดปรชัญาการดาํเนินธุรกิจของ 7-11  

การถ่ายทอดวสิยัทศัน์และปรชัญาการดําเนินธุรกจิของ 7-11 ทีCใหค้นทุกคนในองค์กรจํานวนกว่าแสนคนทีCมพีืLนฐานทีCแตกต่างกนัใหม้ี

เป้าหมายเดยีวกนัและมุ่งไปขา้งหน้าพรอ้มกนันั Lนทําอย่างไร? 

• แบ่งปันวิธีการสร้างองค์กรสร้างสรรค์ 

องค์กรทีCสรา้งสรรค์เกิดจากไอเดยีของกลุ่มคนนักคิด องค์กรจงึจําเป็นทีCจะต้องสรา้งบรรยากาศใหท้มีนักคดิสามารถสรา้งสรรค์นวตักรรม

ใหม่ ๆ แก้ไขปญัหาต่าง ๆ และเผชญิหน้ากับทุกความทา้ทายในยุคแห่งการเปลีCยนแปลงในปจัจุบนันีL 

วิทยากร | Speaker 

ผศ.ดร.เลศิชยั สุธรรมานนท ์ 

ผูเ้ชีCยวชาญด้าน Human Resources 

จบการศึกษาระดบัปรญิญาโทดา้นการบรหิารงานบุคคล และระดบัปรญิญาเอกดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

เคยดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการแผนกและฝ่ายทรพัยากรบุคคลในหลายองค์กร ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการทั Cวไป

อาวุโส บมจ. ซพี ี ออลล ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝี่ายวางแผนและพฒันา สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ รกัษาการ

ผูอ้ํานวยการสํานักอธกิารบด ี สถาบนัการจดัการปญัญาภิวฒัน์ และเลขานุการสภาสถาบนัการจดัการปญัญา

ภวิฒัน ์โดยมผีลงานการพฒันาระบบงานด้านทรพัยากรบุคคลมากมาย ทั Lงระบบการบรหิารผลงาน ของ บมจ.ซพี ี

ออลล ์กลุ่มโอสถสภา ธกส. มหาวทิยาลยัมหดิล และระบบบรหิารสมรรถนะ ของ ธกส. ธนาคารออมสนิ สวทช. 

บจ.ซพีแีรม  อกีทั Lงผลงานทางวชิาการ ด้านการปรบัปรุงโครงสรา้งองค์การและอตัรากําลงั ทีCไดร้บัทุนอุดหนุน

งานวจิยัจากสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ดา้นการปรบัปรุงโครงสร้างค่าจา้งและพฒันาศกัยภาพ

พนักงาน ด้านแผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ และงานวจิยัในหวัขอ้ “สรา้ง 

HR ไทยใหแ้ขง็แกร่ง สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  

Code S-1801-JT 

วนั วนัทีC 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานทีC mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Lน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญีCปุ่น (แปลสลบั) 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัทีC 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.30 น. เนืLอหาครึCงแรก 
10.30 น. - 10.45 น. พกั 
10.45 น. - 12.00 น. เนืLอหาครึCงหลงั 

 

 

หลกัสูตรนีHเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั LงชาวไทยและญีCปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิCม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Hนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/s-1801-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีืCอ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขทีC 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ aการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีCจ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั Cวไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิKมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญีCปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีCปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 イノベイティブなタイ企業に学ぶ、リーダーの役割と経営理念浸透法 

コード S-1801-JT 

⽇ 付 2018 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽊） 

時 間 09.00〜12.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


