
タイ人対象クロスカルチャーシリーズ④

ご受講料金　

TPA/JCC会員の方: 
3,000 + VAT 7% 210 = 3,210 THB 
（TPAの会員、大学生、公務員、国営企業）

一般の方 :
3,600 + VAT 7% 252 = 3,852 THB

　社会人とは？  時間厳守・  報連相・段取りと根回し・反省と改善ー。
日系企業で働くタイ人を対象に 日本の企業文化や日本人の働き方を理解 してもらうことで

働き方の改善を目的としています。当コースは、実際の職場でのプロセスから作成した PDCAサイクルや
実務に直結するワークショップ で実践的知識が得られます。

こんな方にお勧め

日系企業のタイ人マネージャー・管理者・会社員
 秘書・日系企業と関係があり興味のある方

セミナー内容

✓ 日本式ビジネスカルチャー
✓ PDCA サイクルと時間管理術
✓ 報連相 と根回し
✓ 反省から改善へ
✓ 達成感・やりがいの重要性

講師

  Pornsak Lesaktanakorn
      Kiyobiz社 (コンサルティング業) 代表

主に日系企業向けコンサルタント兼通訳として活躍中。

実際の現場で、日・タイのコミュニケーション問題を解決

に導いてきた経験を活かし、弊協会、日・タイ人対象のク

ロスカルチャ―講座・報連相などの講師を務める。

＊教育研修費は法人所得税申告の際、
受講費の2倍（200％）が損金として計上可能です。

泰日経済技術振興協会  主催 
Technology Promotion Association(Thailand-Japan)

9：00~16：30
（受付 8：00開始）

コースの目的

　　1.  日本の企業文化を知る。

　　2.  社会人とは？  日本人が働く上で重要なキーワードから 日本人の働き方や価値観を知る。

　　3.　日本的経営・管理術を知る。

〈お申し込み・お問合せ先〉
泰日経済技術振興協会  研修部担当

日本語 : 笹嶋　　Tel: 02-717-3000-29 ext.754　E-mail: japanese.course@tpa.or.th
タイ語: Kamolwan　 Tel: 02-717-3000-29 ext.791　    E-mail:kamolwan@tpa.or.th

*右記ウエブサイトからも直接お申し込みいただけます。 http://www.tpif.or.th/2012/eay/JapanCourse.php

★日本的経営マネージメント★
　～仕事管理術の活用で業務効率アップ！！～

HoRen
So

「実際の業務と同じようなケーススタデイについてたくさん学べ
た！」
「講師が経験豊富で、身近な事例が盛りだくさん
分かりやすかった！」
「実務に直結するワークショップだ多く

講師の経験が豊富で
身近な事例が多く、分かりやすかった！

　社会人とは？  時間厳守・  報連相・段取りと根回し・反省と改善ー。
日本の企業文化をタイ人従業員に知ってもらうことで働き方の改善を図ります。

タイには日系企業が多く進出し、タイ人の雇用も増加傾向にあります。
しかし、異なる言語・文化、そして「働く」という価値観の違いにより
コミュニケーションにおける解釈の問題がよく起こっています。

　当コースは実際の職場のプロセスから作成したPDCAサイクルの
ワークショップです。日系企業で働くタイ人を対象に日本の企業文化やマナーを身に付け、日本人
の働くコンセプトをより理解するためのコースです。 実際の業務と同じようなケーススタディが

たくさん学べてためになった！

実務に直結しそうなワークショップが
実践的で楽しかった！

実務に直結しそうな

ワークショップが

実践的でためになった！

講師の経験が豊富で

身近な事例が多く

分かりやすかった！

マネージャーにとって不

可欠な仕事管理術が身

についた！
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คาลงทะเบียน*

สมาชิก      : 3,000 + VAT 7% 210 = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป : 3,600 + VAT 7% 252 = 3,852 บาท 

คุณสมบัติผูเขาอบรม

ผูจัดการ หัวหนางาน พนักงาน เลขานุการ และ

ผูสนใจทั่วไปที่ทำงานและเกี่ยวของในบริษัทญี่ปุน

หัวขอการอบรมและสัมมนา

✓ Cross Culture แนวความคิดที่แตกตางของคนไทยและ       

ญี่ปุนในการทำงาน

✓ PDCA Cycle และแนวความคิดในการบริหารเวลา

✓ HoRenSo เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้น

✓ Hansei และ Kaizen เพื่อการพัฒนาศักยภาพตัวเอง 

     อยางตอเนื่อง

✓ Tassei-kan และ Yarigai ความรูสึกในผลสัมฤทธิ์

     ของงานและการเห็นถึงคุณคาของงานที่ทำ

วิทยากร 

คุณพรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร

กรรมการผูจัดการ บริษัท คิโยบิช คอมพาเนียน จำกัด

วิทยากร/ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการการทำงานขามวัฒนธรรม

ลามภาษาญี่ปุนที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกช

＊教育研修費は法人所得税申告の際、受講費の2倍（200％）が損金として計上可能です。

09.00 - 16.30 น. 

(ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สิ่งที่คุณจะไดรับ

1. เขาใจถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม (Cross Culture) และคานิยมใน

การทำงานในองคกรญี่ปุน

2. เขาใจถึงแนวความคิดพื้นฐานในการทำงานของคนญี่ปุน ผานคียเวิรด

และเครื่องมือตางๆ ที่คนญี่ปุนใชในการทำงานจริง เชน Sense of Value, 

Shakai-jin, PDCA cycle, Time Management, HoRenSo, 

Nemawashi, Hansei, Kaizen, Tassei-kan,Yarigai ฯลฯ

3. มีแนวทางในการประยุกตวิธีการทำงานและวิธีการสื่อสารในการทำงาน

ประจำวันของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพและราบรื่น

4. สามารถถายทอดแนวความคิดในการทำงานใหกับผูใตบังคับบัญชาหรือ

เพื่อนรวมงานได　　

สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายหลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
ศิริพร Tel: 02-717-3000-29 ตอ 636  E-mail: siriporn@tpa.or.th 

*ทานสามารถสำรองที่นั่งออนไลนไดที่ http://www.tpa.or.th, http://www.tpif.or.th

หลักสูตรที่ 4 จากชุดหลักสูตร Cross Culture สำหรับคนไทย 

* * PROMOTION * *

ชำระคาลงทะเบียนภายในวันอบรม

สมัคร 2 ทาน

 ทานที่ 2 รับสวนลด 500 บาทกอน VAT

ในประเทศไทยมีการลงทุนจากบริษัทขามชาติเปนจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุน ทำใหเกิดการจางงานคนไทย เพื่อใหเขา

ทำงานในบริษัทญี่ปุน และถึงแมจะใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารกันไดก็ตาม แตทวาในความเปนจริงแลวเรายังพบ

ปญหาจากการสื่อสารหรือการตีความที่แตกตางกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเปนเพราะวาคนไทยและคนญี่ปุนนั้นมีวัฒนธรรมและคานิยมในการทำงานที่

แตกตางกัน

เราจึงมุงเนนที่จะใหคนไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุนไดเขาใจถึงแนวคิดในการทำงานของคนญี่ปุนในเชิงธุรกิจใหมากขึ้น โดยจะเนนที่

การอธิบายแนวความคิด คานิยมและมารยาทในการทำงานในองคกร ผานการทำเวิรคช็อปที่จำลองมาจากขั้นตอนในการ

ทำงานจริงนั่นคือ PDCA Cycle

★การจัดการธุรกิจ★

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานดวย

การจัดการงานแบบญี่ปุน

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
Technology Promotion Association(Thailand-Japan)

เสียงจากลูกคา

“อาจารยสอนสนุก ยกตัวอยางประสบการณจากการทำงาน

จริงทำใหเขาใจงาย”

“ไดทำเวิรคช็อป เหมือนไดลองไปแกสถานการณจริงๆ”


