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きちんと学ぶ、『報・連・相』 

ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรส่ือสำรแบบ HORENSO 

ลดช่องว่างในการสื่อสารและท างานร่วมกบัผูบ้รหิารและพนักงานคนญี่ปุ่ นทีถู่กส่งมาท างานในประเทศไทย  (Japanese Expatriate) และเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานเป็นทมี จากการเรยีนรูแ้นวคดิและหลกัการปฏบิตัแิบบ HORENSO ซึง่ถอืเป็นหนึ่งเครื่องมอืในการปฏบิตัิงานที่

ไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศญี่ปุ่ น ประกอบไปดว้ย การรายงาน การตดิต่อประสานงาน และ การปรกึษาหารอื โดยทัง้สามเรื่องนี้ ถอืเป็น

หวัใจทีส่ าคญั ช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ แม่นย า น าไปสูก่ารตดัสนิใจ ด าเนินงาน หรอืแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. เรยีนรูเ้ครื่องมอืพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการท างานร่วมกบัผูบ้รหิารและพนกังานคนญีปุ่่ น 

2. เขา้ใจหลกัการบรหิารจดัการ สามารถจดัระเบยีบและก าหนดความส าคญัของงานไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3. เขา้ใจทีม่าทีไ่ปและเรยีนรูเ้ทคนคิการสือ่สารในการท างานเป็นทมีทีเ่ป็นจุดแขง็ขององคก์รญีปุ่่ น 

 

วิทยำกร | Speaker 

ดร. ทองพนัชัง่ พงษ์วารนิทร ์
Managing Director - BT Corporation Co., Ltd.  

วทิยากร นักเขยีนและที่ปรกึษาอสิระ ด้านการบรหิารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และ

การจดัการปฏิบตัิการ (Operation Management) มีประสบการณ์ในการท างานในบริษัทญี่ปุุ่ น และบริษัท

สญัชาตติะวนัตกในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายผลติในภาคอุตสาหกรรมสายการผลติมากกว่า 20 ปี มผีลงานเขยีน

หนังสอืถึง 7 เล่ม และบทความในสื่อต่าง ๆ อกีมากมาย อุทศิตนให้กบัการท างานเพื่อพฒันากระบวนการ

ท างานของอุตสาหกรรมการผลติใหก้บัทัง้หน่วยงานภาครฐั สมาคม และบรษิทัเอกชนชัน้น าต่าง ๆ 

 

 

 

  

Code I-1908-T 

วนั วนัที ่14 สงิหาคม 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 ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.15 น. เน้ือหาครึง่แรก 
10.15 น. - 10.30 น. พกั 
10.30 น. - 12.30 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
12.30 น. - 13.00 น. ถามตอบ 
 

 

หลกัสตูรน้ีเหมำะส ำหรบั | Target 
เหมาะส าหรบัพนกังานคนไทยทัว่ไปทีม่อีายุการท างานในองคก์รญีปุ่่ น 3-5 ปี 

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/i-1908-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 / 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 きちんと学ぶ、『報・連・相』 

コード I-1908-T 

日 付 2019 8 月 14 日（水） 

時 間 09.00〜13.00 

対 象 日本人と一緒に仕事をするタイ人スタッフ 

形 式 講義型（定員 30 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


