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ภาษาญี่ปุนธุรกิจ

หลักสูตร A    สำหรับพนักงานที่ไม�มีประสบการณ�หร�อมีประสบการณ�น�อยในการเร�ยนภาษาญี่ปุ�น
คุณจะสามารถเร�ยนรู�และใช�ภาษาญี่ปุ�นที่มีมาตรฐานได�

เราจะสอนการสนทนาภาษาญี่ปุ�นธุรกิจที่ใช� ได�จร�ง พร�อมสอดแทรกวัฒนธรรม
และมารยาทญี่ปุ�นที่เกี่ยวข�องกับการทำงานให�แก�คุณ

หลักสูตร B    สำหรับพนักงานที่มีความรู�ภาษาญี่ปุ�นในระดับต�นแล�ว

ตัวอย�างเนื้อหาการเร�ยนรู�
 • การทักทาย / การแนะนำตัวเองอย�างง�าย / การแลกนามบัตร
 • ว�ธีพ�ดเกี่ยวกับเวลาและกำหนดการ
 • การทำความเข�าใจคำศัพท�ทางเทคนิคง�ายๆ
 • สำนวนการขอร�องและการปฏิเสธอย�างง�าย

ตัวอย�างเนื้อหาการเร�ยนรู�
 • การทักทาย / การแนะนำตัวเองอย�างง�าย/ การแต�งตัว / การแลกนามบัตร
 • มุมมองการทำงานของญ่ีปุ�น / การเปร�ยบเทียบกฎเกณฑ�ทางธุรกิจของบร�ษัท
  ญี่ปุ�น, อเมร�กา และไทย
 • สำนวนภาษาสุภาพ
 • มารยาทและการโต�ตอบทางโทรศัพท�
 • กฎและมารยาทภายใน / Hō-Ren-Sō (การรายงาน-การติดต�อ-การปร�กษาหาร�อ) 
 • ความสัมพันธ�ในสถานที่ทำงาน / สำนวนการขอร�องและการปฏิเสธ / ว�ธีการขออนุญาต
 • การไปเยี่ยมชมบร�ษัท และการต�อนรับลูกค�า

ผูประสานงานชาวญี่ปุน

jpschool@tpa.or.th takumi@tpa.or.th

0-2259-9160 

ext. 1620 (คุณวิฑูรย) 

0-2259-9160 

ext. 1650 (Ms.Takumi)

www.tpa.or.th

ผูประสานงานชาวไทย

Custom-made 

Course

หลักสูตร In-house

ภาษาญี่ปุนธุรกิจ

หลักสูตรนี้สำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุน 

หรือบริษัทที่ตองติดตอกับบริษัทญี่ปุน หากคุณ

มีปญหาเกี่ยวกับการส�อสารทางธุรกิจ เราพรอม

ที่จะจัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรูใหตอบโจทยไดตรง

ตามความตองการ

กำหนดการ

หลักสูตรทั้งหมด 30 ชั่วโมง

เราจะจัดทำตารางเร�ยนตามความต�องการ
ของบร�ษัท 
ตัวอย�าง: 3 ชั่วโมง x 10 ครั้ง
 หร�อ 2 ชั่วโมง x 15 ครั้ง

คอร�ส A: 31,200 บาท (+ Vat)
คอร�ส B: 37,500 บาท (+ Vat)

ค�าเร�ยน

สถานที่เร�ยน

โรงเร�ยนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 
สุข�มว�ทซอย 29 หร�อสอนท่ีบร�ษัทของท�าน
* ค�าเดินทางคิดตามระยะทาง

6 ถึง 10 คนต�อคอร�ส

จำนวนผู�เร�ยน
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	 ๔)	วิันพัุธ์

 - พระพุธุ พระอิศวรที่รงใช้ิช้ิ�ง ๑๗ เชืิอกับัดืป่นเป็นผง ห่อผ้�ส่

เข่ยวใบัไม้ พรมด้ืวยนำ��อมฤต้ ได้ืบุัรุษม่ผิวกั�ยส่เข่ยว ที่รงช้ิ�งเป็น

พ�หนะ

 - พระประจำำ�วันพุธุ ม่ ๒ องค์ คือ พระประจำำ�วันพุธุในเวล�กัล�ง

วันและพระประจำำ�วันพุธุในเวล�กัล�งคืน

พระประจำำ�วันพุธุ กัล�งวัน คือ ป�งอุ้มบั�ต้ร เป็นพระพุที่ธุร้ป

อย่้ในพระอิริย�บัถยืน พระหัต้ถ์ทัี่�งสองประคองบั�ต้รร�วสะเอว

พระประจำำ�วันพุธุ กัล�งคืน คือ ป�งป่�เลไลยก์ั เป็นพระประจำำ�

วันพุธุของผ้้ท่ี่�เกิัดืระหว่�งเวล� ๑๘.๐๐ น. ของวันพุธุ ถ้ง ๖.๐๐ น. ของ

วันพฤหัสบัด่ื หรือบั�งคนก็ันับัตั้�งแต่้ ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ของวันพุธุ 

ข้�นอย่้กัับัคว�มเชืิ�อของแต่้ละบุัคคล ม่ลักัษณ์ะเป็นพระพุที่ธุร้ปอย่้ใน

พระอิริย�บัถประที่ับั (นั�ง) บันกั้อนศิล� พระบั�ที่ทัี่�งสองว�งบัน 

ดือกับััว พระหัต้ถ์ซ้�ยว�งควำ��บันพระขนุ (เข่�) พระหัต้ถ์ขว�ว�งหง�ย 

นิยมสร้�งช้ิ�งหมอบัใช้ิงวงจัำบักัระบัอกันำ�� อ่กัด้ื�นหน้�งม่ลิงถือรวงผ้�ง

ถว�ย

	 ๕)	วิันพัฤห้ัสบดี

 - พระพฤหัสบัด่ื พระอิศวรสร้�งจำ�กัฤๅษ่ ๑๙ ต้นบัดืป่นเป็นผง 

ห่อผ้�ส่ส้มแดืงหรือส่แสดื พรมนำ��อมฤต้ ได้ืเป็นพระพฤหัสบัด่ื ม่ผิวกั�ย

ส่ส้มแดืง (ส่แสดื) ที่รงกัว�งเป็นพ�หนะ

 - พระประจำำ�วันพฤหัสบัด่ื คือ ป�งสม�ธิุ หรือ ป�งต้รัสร้้ โดืยจำะ

ม่ลักัษณ์ะของพระพุที่ธุร้ปอย่้ในพระอิริย�บัถประทัี่บั (นั�ง) ขัดืสม�ธิุ

พระหัต้ถ์ทัี่�งสองว�งหง�ยซ้อนกัันบันพระเพล� (ตั้กั) พระหัต้ถ์ขว�ทัี่บั

พระหัต้ถ์ซ้�ยพระชิงฆ์ (แข้ง) ขว�ทัี่บัพระชิงฆ์ซ้�ย

	 ๖)	 วิันศุกรั์

 - พระศุกัร์ พระอิศวรที่รงสร้�งจำ�กัโค ๒๑ ตั้วบัดืป่นเป็นผง ห่อ

ด้ืวยผ้�ส่ฟ้ั�อ่อน (บั�งแห่งว่�ห่อด้ืวยผ้�ส่นำ��เงินหรือคร�ม) พรมด้ืวย

นำ��อมฤต้ กัล�ยเป็นพระศุกัร์ม่ผิวกั�ยส่ฟ้ั� (ส่นำ��เงินหรือคร�ม) ที่รงโค

เป็นพ�หนะ

 - พระประจำำ�วันศุกัร์ คือ ป�งรำ�พ้ง พระพุที่ธุร้ปอย่้ในพระ

อิริย�บัถยืน พระหัต้ถ์ทัี่�งสองประส�นกัันยกัข้�นประทัี่บัท่ี่�พระอุระ (อกั) 

พระหัต้ถ์ขว�ทัี่บัพระหัต้ถ์ซ้�ย

	 ๗)	วิันเสารั์

- พระเส�ร์ พระอิศวรที่รงสร้�งจำ�กัเสือ ๑๐ ตั้วบัดืป่นเป็นผง ห่อ

ผ้�ส่ดืำ� พรมด้ืวยนำ��อมฤต้ ไดื้พระเส�ร์ม่ส่กั�ยดืำ�คลำ�� ที่รงเสือเป็น

พ�หนะ

- พระประจำำ�วันเส�ร์ คือ ป�งน�คปรกั พระพุที่ธุร้ปอย่้ในพระ

อิริย�บัถประทัี่บั (นั�ง) ขัดืสม�ธิุ หง�ยพระหัต้ถ์ทัี่�งสองว�งซ้อนกัันบัน

ศุศุิธ์ร มัตีซึึโมโตีะ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม

วัันทั้ั�ง ๗

ของไทั้ย
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ภาพประกอบ
สย�มรัฐออนไลน์.  (๒๕๖๒).  9 เที่วดื� ผ้้ครองชิะต้�มนุษย์.  สืบัค้นเมื�อ 

๕ ม่น�คม ๒๕๖๔, จำ�กั https://siamrath.co.th/n/74265
ไที่ยรัฐออนไลน์.  (๒๕๖๔).  พระประจำำ�วันเกิัดืของคนทัี่�ง 7 พร้อมค�ถ�

บ้ัชิ�ช่ิวยย้ดืเหน่�ยวใจำ. สืบัค้นเมื�อ ๕ ม่น�คม ๒๕๖๔, จำ�กั https://www.thairath.
co.th/horoscope/interesting/2035124

พระเพล� (ตั้กั) พระหัต้ถ์ขว�ซ้อนทัี่บัพระหัต้ถ์ซ้�ยเหมือนป�งสม�ธิุ 

แต่้ม่พญ�น�คขดืร่�งเป็นวงกัลมเป็นพุที่ธุบััลลังก์ั และแผ่พังพ�น

ปกัคลุมอย่้เหนือพระเศ่ยร

	 ๘)	พัรัะรัาห้่

พระอิศวรที่รงสร้�งจำ�กัหัวกัะโหลกั ๑๒ หัว (บั�งต้ำ�ร�ว่� 

ผ่โขมดื ๑๒ ตั้ว) บัดืป่นเป็นผง ห่อผ้�ส่ที่อง พรมนำ��อมฤต้ ได้ืเป็นพระ

ร�ห้ ม่กั�ยส่นิลออกัไปที่�งที่องแดืง ที่รงครุฑ์เป็นพ�หนะ ม่วิม�นส่นิล

อย่้ในอ�กั�ศ

	 ๙)	พัรัะเกติุ	

พระอิศวรที่รงสร้�งจำ�กัพญ�น�ค ๙ ตั้ว กั�ยส่ที่องคำ� ที่รงน�ค

เป็นพ�หนะ ม่วิม�นส่ดือกับัษุบั� (เปลวไฟั) ประจำำ�อย่้ในทิี่ศท่ี่�มกัล�ง 

บ้ั�งว่�พระเกัตุ้เกิัดืจำ�กัห�งของพระร�ห้ ซ้�งขโมยดืื�มนำ��อมฤต้ 

พระอินที่ร์โกัรธุจ้ำงขว้�งจัำกัรตั้ดืเอวข�ดื ด้ืวยอำ�น�จำแห่งนำ��อมฤต้ที่ำ�ให้

พระร�ห้ไม่ต้�ย ห�งท่ี่�ข�ดืนั�นกัล�ยเป็นพระเกัตุ้ ซ้�งจำะไม่เสวยอ�ยุ

โดืยต้รง แต่้จำะเข้�แที่รกัเพื�อบัรรเที่�เรื�องร้�ย และส่งเสริมเรื�องด่ื

สรุปได้ืว่�ส่ประจำำ�วันม�จำ�กัส่กั�ยของเที่พนพเคร�ะห์ ซ้�งม�

จำ�กัส่ผ้�ท่ี่�พระอิศวรห่อสิ�งต่้�ง ๆ  ขณ์ะสร้�งเที่พแต่้ละองค์ข้�นม�นั�นเอง

นะคะ ส่วนพระพุที่ธุร้ปประจำำ�วันเกิัดืซ้�งเป็นป�งหรืออิริย�บัถต่้�ง ๆ 

ของพระพทุี่ธุเจำ�้นั�นก็ัม่ท่ี่�ม�ท่ี่�น่�สนใจำม�กัท่ี่เด่ืยวค่ะ อย�กัใหผ้้้อ่�นห�

อ่�นกัันต่้อจำ�กัท่ี่�ม�ข้อม้ลท่ี่�ให้ไว้นะคะ ท่ี่�น่�สังเกัต้อ่กัเรื�องก็ัคือ คนไที่ย

เร�มักัม่คว�มเชืิ�อทัี่�งที่�งพุที่ธุ และที่�งพร�หมณ์์ (ฮืินด้ื) ควบัค่้กััน 

เช่ินน่�เสมอเลยนะคะ แล้วกัลับัม�พบักัับัเรื�องสนุกัๆ กัันใหม่ในครั�งต่้อ

ไป สวัสด่ืค่ะ
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