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【タイ人】日本人とタイ人の違いとお互いの強みを活かす協業の仕方 
รู้จกัคนญ่ีปุ่ น ความเหมือนท่ีแตกต่าง 
รูเ้ขา รูเ้รา เขา้กนัเป็นหนึ่งเดยีว 

มาท าความรูจ้กักบัคนญีปุ่่นให้มากขึ้นผา่นการยอ้นอดตีกลบัไปดูวิถชีวีติของคนญีปุ่่นในสมยัก่อน รวมถงึปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อวธิคีดิและ
ค่านิยมที่คนญีปุ่่นยดึมัน่ และน ามาเปรยีบเทยีบกบัคนไทย ให้เห็นลักษณะเด่นของทัง้สองชาติและประเดน็ปัญหาที่มกัเกดิขึน้บ่อย เพื่อให้
สามารถทีจ่ะท างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสุขเพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมายแห่งความส าเรจ็รว่มกนั 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• รู้จกัลกัษณะเด่นของคนญ่ีปุ่ น 

เมือ่นึกถงึคนญีปุ่่น เรามกัจะนึกถงึเรือ่งของความมรีะเบยีบวนิัย ความตรงต่อเวลา ความมนี ้าใจ ความใสใ่จ ฯลฯ ลกัษณะนิสยัเหล่านี้
ล้วนมทีีม่า โดยมปีระวตัศิาสตรช์่วยบอกเราได้อยา่งชดัเจนถงึเหตุผลและทีม่าของคา่นิยมทีค่นญีปุ่่นยดึมัน่และปฏบิตัิ 

• รู้จกัประเภทของคนญ่ีปุ่ น 
คนไทยมกัจะรูส้กึวา่ คนญีปุ่่นมลีกัษณะทีค่ล้ายกนั ท าให้ไมส่ามารถแยกแยะประเภทของคนญีปุ่่นทีเ่ราได้พบเจอวา่เป็นคนประเภทไหน 
จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมาท าความรูจ้กัและท าความเขา้ใจคนญีปุ่่นแต่ละประเภทให้มากขึน้ เพือ่ทีจ่ะได้สรา้งความสมัพนัธร์ว่มกนั
อยา่งเหมาะสม 

• เข้าใจความแตกต่างและวิธีการท างานร่วมกนั 
ความแตกต่างของคนไทยและญีปุ่่นคอือะไร สว่นใดทีช่ว่ยสง่เสรมิกัน สว่นใดทีม่โีอกาสจะเกดิการกระทบกระทัง่ และมกีารแก้ไข
ปรบัปรุงได้อยา่งไร มาท าความเขา้ใจความแตกต่างของทัง้สองชาตใินแงมุ่มต่างๆ เพือ่ใหท้ างานรว่มกนัได้อยา่งราบรืน่ 

วิทยากร | Speaker 
กนัตธร วรรณวสุ 
CEO, mediator co., ltd. 

ประสบการณ์การเรยีนและท างานในประเทศญีปุ่่นรวม 15 ปี หลงัจากจบการศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัไซตามะ เมือ่ปี พ.ศ. 2547 ได้เขา้ท างานทีส่ านักงานทีป่รกึษาดา้นอุตสาหกรรม สถาน
เอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงโตเกยีว ในต าแหน่งผูช้ว่ยทีป่รกึษาด้านอุตสาหกรรม หลงัจากทีไ่ด้กลบัมา
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อตัง้ บรษิทั เมดเิอเตอร ์ จ ากดั ขึน้ เป็นผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์
เกีย่วกบัเรือ่งการท า business matching ระหวา่งบรษิทัไทยและบรษิัทญีปุ่่น เป็นทีป่รกึษาด้านการตลาดให้แก่
ภาครฐัและเอกชนญีปุ่่นทีต่้องการมาลงทุนหรอืท าธุรกจิในประเทศไทย ให้ค าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบัการลงทุน 
การขยายชอ่งทางการตลาดในประเทศไทยในระดบันโยบายใหแ้ก่ภาครฐัญีปุ่่น และในระดบัปฏบิตัใิห้แก่
ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวทิยากรเรือ่งการลงทุนในประเทศไทยใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัญีปุ่่นจ านวนมาก  

Code A-1804-T 
วนั วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. 
สถานที ่ mirai campus 

อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 
ภาษา ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนื้อหาครึง่แรก 
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. - 17.00 น. เนื้อหาครึง่หลงั 
 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูน้ าองคก์ร นักธุรกจิคนไทยทีท่ างาน 
เกีย่วขอ้งกบัคนญีปุ่่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
7,000 บาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7%) 

 
 

วิธีการลงทะเบียน 

ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 
2. ช าระคา่ลงทะเบยีน 
3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล์ info@miraicampus.com 
4. รอรบัการยนืยนั 
 

ช่องทางการลงทะเบียน 
https://miraicampus.com/course/a-1804-t/ 

วิธีการช าระเงิน 
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 
บญัชชีือ่ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 
บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  
ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน 
1. ส าเนาใบ Pay in  
2. ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 
3. ใบหกั ณ ทีจ่า่ย (กรณีนิตบุิคคล) 
4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
mirai campus | miraicampus.com 
ผูป้ระสานงาน 
นางสาวศรณัยธ์ร สขุศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี่ปุ่ น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี่ปุ่ น) 
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 
【タイ人】日本人とタイ人の違いとお互いの強みを活かす

協業の仕方 

コード A-1804-T 

日 付 2018 年 8 月 15 日（水） 

時 間 14.00〜17.00 

対 象 タイ人マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

言 語 タイ語 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 


