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タイ人スタッフのモチベーションとエンゲージメントを強化する人事制度設計と運用の仕方 
การบริหารงานบุคคลด้วย ‘ใจ’ 
ปรบัรูปแบบ เพิ*มประสทิธภิาพ ให ้‘ใจ’ สรา้งกําไร 

การบรหิารงานบุคคลเป็นงานที*ละเอยีดอ่อน โดยเฉพาะในองค์กรที*มคีวามแตกต่างทางวฒันธรรมมาก ๆ เช่นองค์กรญี*ปุ่นในประเทศไทย จงึมี

ความจําเป็นที*จะต้องปรบัรูปแบบงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของทั Rงสองประเทศใหเ้ป็นแบบผสมผสานและใส่ ‘หวัใจ’ เขา้ไป รวมทั Rงปรบัให้

เหมาะสมกับวฒันธรรมของแต่ละองค์กร หากผูบ้รหิารใช ้ ‘ใจ’ บรหิาร พนักงานกจ็ะใช ้ ‘ใจ’ ทํางาน ซึ*งจะส่งผลทั Rงทางตรงและทางอ้อมต่อผล

ประกอบการและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างแน่นอน 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจศิลปะการปกครอง การสื@อสารแบบ Relationship Oriented 

ทกัษะพืRนฐานที*จําเป็นในการบรหิาร คอืทกัษะการปกครอง ซึ*งต้องอาศยัประสบการณ์การลองผดิลองถูกอนัยาวนานกว่าจะเขา้ใจถงึเนืRอ

แท ้โดยเฉพาะวธิกีารบรหิารของไทยและญี*ปุ่นที*มทีศิทางการบริหารที*ต่างกนั จงึมคีวามจําเป็นที*จะต้องปรบัรูปแบบและวธิคีดิการ

บรหิารองค์กรในไทยเพื*อใหไ้ดใ้จทมีงานคนไทยและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ไดผ้่านการสร้างความสมัพนัธ ์

• เรียนรู้เทคนิคการต่อรองพนักงาน สื@อสารด้วยหวัใจ 

หลาย ๆ ครั Rงที*เมื*อเกิดการเจรจาต่อรอง ต่างฝ่ายมกัจะเจรจาต่อรองโดยยดึเฉพาะผลประโยชน์ของตนเองเป็นที*ตั Rง แต่หากเราสื*อสารกนั

ดว้ยหวัใจ บรรยากาศการเจรจาต่อรอง การพูดคุยกนัจะสามารถหาขอ้สรุปร่วมกนัไดอ้ย่างสนัตแิละรกัษาความสมัพนัธ์อนัดไีวไ้ด ้ไม่ว่า

จะเป็นเรื*องการลงโทษ การวดัผล ความก้าวหน้าในอาชพี และทุกเรื*องราวที*เกดิขึRนในองค์กร 

• เรียนรูเ้ทคนิคการพฒันาบุคลากรด้านจิตใจ วิธีการมดัใจคนกบัองค์กร 

สิ*งหนึ*งที*ต้องมใีนการมดัใจทมีงานใหอ้ยากอยู่ร่วมกับองค์กรไปนาน ๆ คอื ความใส่ใจ หากเราใส่ใจถูกเรื*องกจ็ะสามารถปรบัความคดิ 

หล่อหลอมทมีงาน และสรา้งบรรยากาศความสมัพนัธ์อนัดเีพื*อใหท้มีงานใหอ้ยู่กบัองค์กรไวไ้ด ้ผูบ้รหิารจงึจําเป็นที*จะต้องรูเ้ทคนิคในการ

พฒันาบุคลากรดา้นจติใจ เพื*อความแขง็แกร่ง ยั *งยนืขององค์กรต่อไป 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยธ์นุเดช ธาน ี 
People Develop Center Co., Ltd. - Managing Director 

ผูเ้ชี*ยวชาญด้านการจดัการและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(HRM & HRD) ในองค์กรชั Rนนํากว่า 28 ปี ไดร้บัเชญิไป

เป็นวทิยากรและที*ปรึกษาในมหาวทิยาลยัชั Rนนํา อาท ิ มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และหน่วยงานเอกชนชั Rนนํา รวมทั Rงหน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ    

สาขาที*มคีวามเชี*ยวชาญพเิศษ ไดแ้ก่ KPI Management, Career Path, Succession Plan, Individual 

Development Plan, ระบบการสรา้งความสุขและความผูกพนัในองค์กร (Happy Workforce Engagement 

Management System), ระบบบรหิารการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Training & 

Development), ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Performance Management), การสรา้ง

ความสุข ความผูกพนั และการทํางานเป็นทมี (The Engagement Team Building), การพฒันาทกัษะผูบ้รหิาร 

(Managerial Matrix Development), การสื*อสารและประสานงาน  

Code S-1803-JT 

วนั วนัที* 23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานที* mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Rน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี*ปุ่น (แปลสลบั) 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที* 23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.30 น. เนืRอหาครึ*งแรก 
10.30 น. - 10.45 น. พกั 
10.45 น. – 12.00 น. เนืRอหาครึ*งหลงั 

 

 

หลกัสูตรนีKเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Rงชาวไทยและญี*ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ*ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Kนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/s-1803-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื*อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที* 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ dการคนืเงนิทุกกรณี 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 タイ企業のハイブリッド式⼈事制度の運⽤ 

コード S-1803-JT 

⽇ 付 2018 年 8 ⽉ 23 ⽇（⽊） 

時 間 09.00〜12.00 

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。 


