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優秀なタイ人がずっと勤めたくなる「タウケー的（タイ語で親父の意）」経営の技術
ผู้นําสไตลเ์ถ้าแก่ไทย 
ลม้แลว้ลุก บุกไปขา้งหน้า ผูกพนัดั 5งครอบครวั  

ผูนํ้าสไตล์เถ้าแก่ไทยส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูนํ้าในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที5มวีธิกีารบรหิารที5มเีอกลกัษณ์เฉพาะเพื5อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพประสทิธผิลสูงสุด โดยเฉพาะในเรื5องการบรหิารคน ในองค์กรขนาดเลก็ บุคคลเพยีงหนึ5งคนมผีลต่อการเดนิหน้าขององค์กรเป็น

อย่างมาก หากบรหิารคนถูกทางกย็่อมพาองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ได ้ ในทางกลบักนัหากบรหิารคนผิดทางกอ็าจสรา้งความเสยีหายใหอ้งค์กร 

อย่างใหญ่หลวง เถ้าแก่ไทยจงึมวีธิกีารบรหิารบุคลากรในรูปแบบนอกตําราและอาศยัประสบการณ์จรงิช่วยขบัเคลื5อนองค์กรสู่ความสําเรจ็ 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• รู้จกัโครงสร้างองค์กรสไตลเ์ถ้าแก่ไทย 

โครงสรา้งองค์กรญี5ปุ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยมกัจะสรา้งความสบัสนและคลุมเครอือยู่ไม่น้อย จนหลายๆ ครั Tงส่งผลต่อการบริหาร

จดัการบุคลากรภายใน โดยเฉพาะองค์กรญี5ปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัมขีนาดไม่ใหญ่นัก จงึมคีวามจําเป็นต้องเรยีนรูโ้ครงสร้าง

องค์กรที5มขีนาดใกล้เคยีงอย่างเช่น องค์กรสไตล์เถ้าแก่ไทยเพื5อขบัเคลื5อนองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ 

• รู้จกัวิธีการบริหารคนสไตลเ์ถ้าแก่ไทย 

ศลิปะการบรหิารคนแบบนอกตํารา “สไตล์เถ้าแก่ไทย” ที5เก่งทั Tงบู๊และทั Tงบุ๋น มทีั Tงพระเดชพระคุณ จะเป็นทางเลอืกหนึ5งสําหรบัผูบ้รหิาร

ญี5ปุ่นที5ต้องบรหิารพนักงานคนไทยในองค์กรใหม้ีความเป็นอนัหนึ5งอนัเดยีวกนัและมุ่งสู่เป้าหมายเดยีวกนั 

• เรียนรู้วิธีการสร้างความผกูพนักบัทีมงานสไตลเ์ถ้าแก่ไทย 

มาเรยีนรูศ้ลิปะการสร้างความผูกพนักบัทมีงาน ใหท้มีงานมคีวามผูกพนักบัองค์กร และใหค้วามเคารพนับถอืผูนํ้าสไตล์เถ้าแก่ที5สามารถ

นําไปปรบัใชไ้ดก้บักบัทุกองค์กร 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยก์รภคัร ์มสีทิธติา  
CHENG DO | FASTTECHNO CO., LTD. - Managing Director 

หญงิแกร่งผูพ้ลกิฟืTนธุรกจิจากวกิฤตเศรษฐกจิต้มยํากุ้งในปี 2540 จากบรษิทัผูผ้ลติและจดัจําหน่ายเฟอร์นเิจอร์ที5

สรา้งมากบัมอืเคยมพีนักงานกว่า 300 คน สู่การทําธุรกจิแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ลดขนาดองค์กรเหลอืพนักงาน

เพยีงไม่ถงึ 20 คน ดว้ยเหตุการณ์นีTทําใหม้องเหน็โอกาสจากสิ5งที5เคยมองขา้มไป นั 5นคอืเศษไมช้ิTนเลก็ๆ ที5เป็น

ของเหลอืทิTงจากกระบวนการผลติ นํามาสู่การทําเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นรูปแบบที5ไม่เหมอืนใคร และดว้ยการบรหิารคน

ดว้ยการเอาใจใส ่ดูแลเสมอืนครอบครวั ทําใหอ้งค์กรในปจัจุบนัที5มพีนักงานกว่า 80 คน ทุกคนต่างทํางานดว้ยใจ

รกั รกัในงาน รกัในองค์กร รกัในความเมตตาของผูบ้รหิาร และเดนิตามผูนํ้าที5มคีวามแน่วแน่ในชิTนงานที5ตนเองรกั 

ผลงานจงึเป็นที5ยอมรบัทั Tงในและต่างประเทศ เหน็ไดจ้ากการได้รบัมอบรางวลัและชนะการประกวดต่างๆ ตลอด

มา อาท ิรางวลั Prime Minister’s Industry Award 2 ครั Tง และรางวลัสุดยอด SMEs แห่งชาต ิไดร้บั Certificate 

of Material Excellence From Material ConneXion Of America ทั Tงหมด 4 ปีซ้อน  

Code S-1802-JT 

วนั วนัที5 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. 

สถานที5 mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Tน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี5ปุ่น (แปลสลบั) 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที5 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนืTอหาครึ5งแรก 
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. - 17.00 น. เนืTอหาครึ5งหลงั 

 

 

หลกัสูตรนีFเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Tงชาวไทยและญี5ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ5ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Fนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/s-1802-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื5อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที5 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ hการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที5จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั 5วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิJมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี5ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี5ปุ่น) 

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 
優秀なタイ⼈がずっと勤めたくなる「タウケー的（タイ語で親⽗の

意）」経営の技術 

コード S-1802-JT 

⽇ 付 2018 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽊） 

時 間 14.00〜17.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


