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【タイ人】異文化間で衝突しない問題解決コミュニケーション術 

การสื&อสารข้ามวฒันธรรมไทย-ญี&ปุ่น 
สื#อสาร เขา้ใจ กระชบัสมัพนัธ์ ไทย-ญี#ปุ่น 

การสื#อสารมกัจะเป็นปจัจยัอนัดบัต้นๆ ที#ก่อใหเ้กิดปญัหาภายในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรญี#ปุ่นในประเทศไทยที#มภีาษา วฒันธรรม รูปแบบการ

ทํางาน และการดําเนินชวีติที#แตกต่างกัน ส่งผลใหเ้กดิปญัหาในการทํางานร่วมกนัภายในองค์กร การสื#อสารข้ามวฒันธรรมจงึเขา้มาเป็นตวัช่วย

ในการทําความเขา้ใจทั Sงความเหมอืนและความแตกต่างของวฒันธรรม และเป็นเครื#องมอืที#ช่วยขจดัอคตพิรอ้มสรา้งชุดความคดิ (Mind Set) ที#

เหมาะสมกับการทํางานในองค์กรญี#ปุ่นในไทย 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจนิยามของการทาํงานที&แตกต่างกนั 

มาทําความเข้าใจความหมายของคําว่า “งาน” สําหรบัคนไทยและญี#ปุ่น และเปรยีบเทยีบความแตกต่างทางวฒันธรรมกบัหลากหลาย

ประเทศทั #วโลกว่ามจีุดที#เหมอืนและแตกต่างกนัอย่างไร 

• สร้างความตระหนักเกี&ยวกบัอคติและสร้างชุดความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาเพื&อจดัการปัญหาภายในทีม 

ทําความรูจ้กักับอคตแิละวธิบีรหิารจดัการ รวมไปถงึชุดความคดิที#สามารถรบัมอืได้กบัทุกปญัหา ทุกสถานการณ์ที#เกิดขึSนในการสื#อสาร

ขา้มวฒันธรรมภายในทมีที#มคีวามหลากหลาย 

• รู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กบัคนในทีมที&มีความหลากหลายโดยการให้ความสาํคญัที&คุณค่าของตวับุคคล 

การจะสรา้งทมีที#เตม็ไปดว้ยความหลากหลายนั Sน จําเป็นจะต้องพจิารณาใหล้กึถงึแต่ละตวับุคคล เพื#อทําความเขา้ใจคุณค่าและเป้าหมาย

ในชวีติแล้วหาจุดร่วมที#จะเดนิไปด้วยกนัเพื#อไปสู่เป้าหมายที#มรี่วมกนั 

 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยธ์รีนาถ นภาพฤกษ์ชาต ิ 

Senior Consultant, Asian Identity Co., Ltd. 

จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี คณะเศรษฐศาสตร ์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหา

บณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัฮโิตทสบึะช ิ ประเทศญี#ปุ่น โดยไดร้บัทุนรฐับาลญี#ปุ่น มี

ประสบการณ์การทํางานดา้นการลงทุน และดูแลจดัการโปรเจคการลงทุนร่วม (JV) รวมถงึจดัตั Sงบรษิทัร่วมลงทุน

ไทย-ญี#ปุ่นและเป็นตวักลางทํางานร่วมระหว่างสองฝ่าย มคีวามเชี#ยวชาญในการช่วยสรา้งวฒันธรรมองค์กรซึ#ง

ประกอบดว้ยทมีงานและบุคคลกรที#มีความแตกต่างทั Sงดา้นแนวคิดและวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ#งระหว่างคน

ไทยและคนญี#ปุ่น รวมถงึความแตกต่างดา้นปจัเจกบุคคลด้วย  

Code R-1801-T 

วนั วนัที# 16 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-18.00 น. 

สถานที# mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Sน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที# 16 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.30 น. เนืSอหาช่วงที# 1  
10.30 น. - 10.45 น. พกั 
10.45 น. - 12.00 น. เนืSอหาช่วงที# 2 
12.00 น. - 13.00 น. พกักลางวนั 
13.00 น. - 15.00 น. เนืSอหาช่วงที# 3 
15.00 น. - 15.15 น. พกั 
15.15 น. - 18.00 น. เนืSอหาช่วงที# 4 

หลกัสูตรนีNเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิคนไทย 

รปูแบบ | Format 
Workshop 

ค่าลงทะเบียน 
9,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ#ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Nนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/r-1801-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื#อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที# 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ eการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที#จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั #วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ&มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี#ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี#ปุ่น) 

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 異⽂化間で衝突しない問題解決コミュニケーション術 

コード R-1801-T 

⽇ 付 2018 年 8 ⽉ 16 ⽇（⽊） 

時 間 09.00〜18.00 

対 象 タイ⼈マネージャー 

形 式 Workshop 

⾔ 語 タイ語 

参加費 9,000 THB（+VAT7%) 


