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「日本人」とは何者か？日本人の価値観と仕事観を知り、タイ人との違いを考える 

รู้จกัวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานของคนญ่ีปุ่ น 

เขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปของผูบ้รหิารและพนักงานคนญี่ปุ่ นทีถู่กส่งมาท างานในประเทศไทย (Japanese Expatriate) ท าความรูจ้กักบัวฒันธรรม

และค่านิยมในการท างานของคนญี่ปุ่ นผ่านประวตัศิาสตร์ แนวคดิทางการศกึษา โครงสรา้งทางสงัคม และค่านิยมทีค่นญี่ปุ่ นยดึถอื รวมถงึ

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างกบัคนไทย พรอ้มทัง้หาวธิใีนการท างานร่วมกนัอย่างมคีวามสุขบนพืน้ฐานความเขา้ใจความแตกต่าง เพื่อให้

การท างานร่วมกนัระหว่างคนไทยและคนญีปุ่่ น สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• รูจ้กัลกัษณะเด่นของคนญ่ีปุ่ น 

เมื่อนึกถงึคนญีปุ่่ น เรามกัจะนึกถงึเรื่องของความมรีะเบยีบวนิยั ความตรงต่อเวลา ความมนี ้าใจ ความใสใ่จ ฯลฯ ลกัษณะนิสยัเหล่านี้

ลว้นมทีีม่า โดยมปีระวตัศิาสตรช์่วยบอกเราไดอ้ย่างชดัเจนถงึเหตุผลและทีม่าของค่านิยมทีค่นญีปุ่่ นยดึมัน่และปฏบิตัิ 

• รูจ้กัประเภทของคนญ่ีปุ่ น 

คนไทยมกัจะรูส้กึว่า คนญีปุ่่ นมลีกัษณะทีค่ลา้ยกนั ท าใหไ้ม่สามารถแยกแยะประเภทของคนญีปุ่่ นทีเ่ราไดพ้บเจอว่าเป็นคนประเภทไหน 

จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมาท าความรูจ้กัและท าความเขา้ใจคนญีปุ่่ นแต่ละประเภทใหม้ากขึน้ เพื่อทีจ่ะไดส้รา้งความสมัพนัธร์่วมกนั

อย่างเหมาะสม 

• เข้าใจความแตกต่างและวิธีการท างานรว่มกนั 

ความแตกต่างของคนไทยและญีปุ่่ นคอือะไร สว่นใดทีช่่วยสง่เสรมิกนั สว่นใดทีม่โีอกาสจะเกดิการกระทบกระทัง่ และมกีารแกไ้ข

ปรบัปรุงไดอ้ย่างไร มาท าความเขา้ใจความแตกต่างของทัง้สองชาตใินแง่มมุต่าง ๆ เพื่อใหท้ างานร่วมกนัไดอ้ย่างราบรื่น 

วิทยากร | Speaker 

กนัตธร วรรณวสุ 
CEO, mediator co., ltd. 

ประสบการณ์การเรยีนและท างานในประเทศญี่ปุ่ น รวม 15 ปี หลงัจากจบการศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เข้าท างานที่ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม  สถาน

เอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงโตเกียว ในต าแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2552 ได้

เดินทางกลับมาประเทศไทย และก่อตัง้บริษัท เมดิเอเตอร์ จ ากัด ขึ้น คุณกันตธรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องการท า business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่ น  อีกทัง้ยังมี

ประสบการณ์การเป็นปรกึษาด้านการตลาดใหแ้ก่ภาครฐัและเอกชนญี่ปุ่ นทีต่้องการมาลงทุนหรอืท าธุรกจิใน

ประเทศไทย ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุนการขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับ

นโยบายให้แก่ภาครฐัญี่ปุ่ น และในระดบัปฏบิตัิให้แก่ภาคเอกชนต่าง ๆ และเป็นวทิยากรเรื่องการลงทุนใน

ประเทศไทยใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัญีปุ่่ นจ านวนมาก  

Code A-1904-T 

วนั วนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที ่ หอ้ง WHA A | WHA Training Center 
อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 

ภาษา ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.45 น. เน้ือหาครึง่แรก 
15.45 น. - 16.00 น. พกั 
16.00 น. - 17.00 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
17.00 น. - 18.00 น. ถามตอบ 
 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร และพนกังานคนไทยทกุคนทีท่ างานในองคก์รญีปุ่่ น  

ทุกประเภทธุรกจิและขนาดองคก์ร 

 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/a-1904-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่่ น) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

E-mail: duangporn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 
「日本人」とは何者か？日本人の価値観と仕事観を知り、

タイ人との違いを考える 

コード A-1904-T 

日 付 2019 8 月 27 日（火） 

時 間 14.00〜18.00 

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 5,000 THB（+VAT7%) 


