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きちんと学ぶ、『報・連・相』 

ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรส่ือสำรแบบ HORENSO 

ลดช่องว่างในการสือ่สารและท างานร่วมกบัผูบ้รหิารและพนกังานคนญีปุ่่นทีถู่กสง่มาท างานในประเทศไทย (Japanese Expatriate) และเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานเป็นทมี จากการเรยีนรูแ้นวคดิและหลกัการปฏบิตัแิบบ HO RENSO ซึง่ถอืเป็นหนึ่งเครื่องมอืในการปฏบิตังิานที่

ไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศญีปุ่่น ซึง่ประกอบไปดว้ย การรายงาน การตดิต่อประสานงาน และ การปรกึษาหารอื โดยทัง้สามเรื่องนี้ถอื

เป็นหัวใจที่ส าคัญ ช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจ ด าเนินงาน หรือแก้ไขปญัหาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• แนวคดิเกีย่วกบั HORENSO 

• การวเิคราะห ์ปรบัปรงุการท างานประจ าวนั 

• การรายงาน และการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

• การบรหิารขอ้มมลู (Data Management) 

• การบรหิารโดยพืน้ฐานของความจรงิ (Management by Fact) 

• เทคนิคการตดิต่อ และประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

• การประยุกตใ์ช ้การควบคุมดว้ยสายตา เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการรายงาน น าเสนองาน และการประสานงาน 

• การท างานเป็นทมี และการลดความขดัแยง้ในองคก์าร 

• การปรกึษา หารอื และการปรบัปรุง พฒันางาน ตามแนวทาง HORENSO 

• กรณีศกึษา และตวัอย่าง HORENSO กบัการท างานประจ าวนั 

วิทยำกร | Speaker 

ดร.ทองพนัชัง่ พงษ์วารนิทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บที ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

วทิยากร นกัเขยีนและทีป่รกึษาอสิระ ดา้นการบรหิารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และ

การจดัการปฏบิตักิาร (Operation Management) มปีระสบการณ์ในการท างานในบรษิทัญีปุ่น่และบรษิทั

สญัชาตติะวนัตกกในต าแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยผลติในภาคอุตสาหกรรมสายการผลติมากกว่า 20 ปี มผีลงานเขยีน

หนงัสอื 7 เล่ม และบทความในสือ่ต่าง ๆมากมาย อุทศิตนใหก้บัการท างานเพื่อพฒันากระบวนการท างานของ

อุตสาหกรรมการผลติใหก้บัทัง้หน่วยงานภาครฐั สมาคม และบรษิทัเอกชนชัน้น าต่าง ๆ  

Code A-1812-T 

วนั วนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 
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ก ำหนดกำร | Course Agenda 
วนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.45 น. เน้ือหาครึง่แรก 
10.45 น. - 11.00 น. พกั 
11.00 น. - 12.00 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
12.00 น. - 13.00 น. ถามตอบ 
 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่ำลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 

 

วิธีกำรลงทะเบียน 
ขัน้ตอนกำรลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทำงกำรลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/a-1812-t/ 

วิธีกำรช ำระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐำนประกอบกำรช ำระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่น่) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

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

講座名 きちんと学ぶ、『報・連・相』 

コード A-1812-T 

日 付 2019 年 3 月 19 日（火） 

時 間 09.00〜13.00 

形 式 講義型（定員 36 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


