
  

Copyright (C) 2019 mirai campus All Right Reserved. 

PDCAサイクルを基礎とした、目標達成に向けたチームマネジメント 

การบริหารท่ีมีเป้าหมายสู่ความส าเรจ็ด้วย วงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA) 

บรษิัทญี่ปุ่ นในประเทศไทยส่วนใหญ่ก ำลงัพยำยำมปรบัตวัเขำ้สู่กำร Localization หรอืกำรถ่ำยโอนอ ำนำจในกำรบรหิำรให้กบัคนไทย ซึ่ง  

กำรสรำ้ง ‘ผูบ้รหิำรคนไทย’ ขึน้มำทดแทนคนญี่ปุ่ น ถอืเป็นกุญแจทีส่ ำคญัทีจ่ะท ำให้ กำร Localization ประสบควำมส ำเรจ็ ดงันัน้กำรเรยีนรู้

เพื่อเป็นนักบรหิำรเพื่อสรำ้งผลส ำเรจ็ผ่ำนวงจรกำรท ำงำนแบบ PDCA หรอื THINK-ACT-LEARN-Res. ‘อย่ำท ำงำนเพื่องำน แต่ท ำงำนเพื่อ

คน้พบคุณค่ำของตวัเอง เพื่อทีต่วัเองและคนอื่นจะไดท้ ำงำนอย่ำงมคีวำมสุข ' จงึเป็นเรื่องส ำคญัทีจ่ะช่วยผลกัดันใหอ้งคก์รกำ้วไปขำ้งหน้ำได้  

อย่ำงยัง่ยนื 

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. เรยีนรูห้ลกักำรพืน้ฐำนในกำรบรหิำรจดักำรงำนและบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุ  

2. เขำ้ใจจุดแขง็ของตนเอง และรูจ้กักำรใชจุ้ดแขง็ของลกูน้องในทมีในกำรสรำ้งผลลพัธใ์หก้บังำน 

3. เรยีนรูว้งจรในกำรบรหิำรจดักำรงำนไปพรอ้ม ๆ กบักำรคน้หำคณุค่ำและควำมสขุในกำรท ำงำน 

 

วิทยากร | Speaker 

ฉววีงศ ์บวรกรีตขิจร 
Chief Consultant - JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. 

ทีป่รกึษำผูม้ปีระสบกำรณ์จรงิในกำรบรหิำรเพื่อสรำ้งผลส ำเรจ็ทีห่ลำกหลำย ทัง้ในบรษิทัญีปุ่่ น และองคก์รธุรกจิ

ชัน้น ำในประเทศไทย จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรจีำกคณะบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั ไดศ้กึษำต่อ

ในระดับปริญญำโทสองแห่ง ได้แก่ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรเทคโนโลยี วิทยำลัย

นวัตกรรม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และปริญญำโทจำก Graduate School of International Studies 

มหำวทิยำลยั International Economics Tokyo International University ประเทศญีปุ่่ น และไดศ้กึษำต่อจนถงึ

ระดบัปริญญำเอก ปรชัญำดุษฎีบณัฑิต (สหวิทยำกำร) วิทยำลยัสหวิทยำกำร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์     

โดยเคยด ำรงต ำแหน่ง Marketing Manager ของโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำ และต ำแหน่ง QMR ของบรษิทัผลติ

ชิ้นส่วนยำนยนต์สัญชำติญี่ปุ่ น และได้ท ำงำนในฐำนะ Consultant ของ JMAC Thailand ตัง้แต่ปี 2547       

เป็นตน้มำ 

 

 

Code I-1907-T 

วนั วนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 14.00-18.00 น. 

สถำนที ่ mirai campus 
อำคำรเมเจอรท์ำวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภำษำ ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.15 น. เน้ือหำครึง่แรก 
15.15 น. - 15.30 น. พกั 
15.30 น. - 17.30 น. เน้ือหำครึง่หลงั 
17.30 น. - 18.00 น. ถำมตอบ 
 

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
เหมำะส ำหรบัพนกังำนคนไทยระดบับรหิำรทีม่อีำยุกำรท ำงำนในองคก์รญีปุ่่ น 5-10 ปี 

รปูแบบ | Format 
กำรบรรยำย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บำท (ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 7%) 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช ำระค่ำลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐำนประกอบทำงอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบักำรยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1907-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำ เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ำกดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้ำเกนิ 7 วนั  

ทำงบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ำลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ำยจรงิ 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส ำเนำใบ Pay in  

2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส ำเนำใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่ำย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส ำเนำบตัรประชำชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสำนงำน 

นำงสำวดวงพร (แพร) (ภำษำไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภำษำองักฤษ / ญีปุ่่ น) 

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

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

講座名 
PDCA サイクルを基礎とした、目標達成に向けたチームマ

ネジメント 

コード I-1907-T 

日 付 2019 8 月 13 日（火） 

時 間 14.00〜18.00 

対 象 タイ人マネジャー・管理職 

形 式 講義型（定員 30 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


