タイ人向け公開講座
Gateway to Japanese Companies

〜日系企業への登竜門。

10倍活躍できる仕事術〜
ホウレンソウの習得から
タイ日ベストチームを作る1Day研修

タイ人
社員が

貴社は、日系企業の特殊な仕事文化、タイで正しく説明できていますか？
「タイ人スタッフにビジネスマナーを教えても継続してくれない‥」
「ホウレンソウ研修を実施したが、
一向に報告や連絡がこない‥」

上記のような悩みを持っている経営者・人事責任者様が多いのではないでしょうか？
一方で、
日系企業及び日本人の
「働き方」
は非常に特殊で、
タイ人が理解しにくい点が多々あります。
今回、
「日本独特の価値観や仕事観」
を文化背景から理解し、

日本人を巻き込み、
活躍できるタイ人を育てる実践トレーニングを企画しました。

また、
本研修にご参加の方限定で！
日系企業で働くタイ人スタッフの必読書
「Winning Together at Japanese Companies」
を進呈します。

このようなタイ人スタッフの方にぜひ！

日系企業で周囲から信頼され、
活躍したいと考えているタイ人スタッフ

ビジネス基本研修は受講したことがあるが、
実践できていないタイ人スタッフ

ホウレンソウの目的を正しく理解し、
積極的に活躍して欲しいタイ人リーダークラス

日系企業の特殊な仕事文化・進め方に
悩んでいるタイ人スタッフ

公開講座内容
午前

日系企業の仕事の進め方

午後

日本人、タイ人それぞれの働く価値観の「違い」を理解し、
お互いの文化背景を理解する
● 日系企業独特の
「勤労観」を理解する
（カイゼン意識・5S・QCDなど）
● ビジネスマナー実践
（名刺交換・お辞儀・電話対応など）
●

講師紹介

Peerada Rutirapong

日本人上司とのコミュニケーション実践

成果を出すための仕事の進め方。G-PDCAサイクル
（Goal, Plan, Do, Check, Action）
● ホウレンソウの目的を理解し、
周囲を巻き込みながら
仕事を進めるコミュニケーショントレーニング
●

beyond global (Thailand) Co., Ltd. Facilitator

開催概要

ラムカムヘン大学にて、Human Resource Developmentのマスターを修得。アセスメントツールを活用したリーダーシップ
開発を得意とし、エグゼクティブ向けのコーチングも多数実施。
beyond global (Thailand)のファシリテーターとして、様々な人材育成トレーニングを提供し、数多くの日系企業の組織変革
に貢献している。

対象 タイ人スタッフクラス〜グループリーダークラス
日時 2020年3月18日
（水）
9:00〜17:00
（開場8:45） 会場 Jasmine Building 11F Orchid Room2-3 ※BTS Asokから徒歩3分
参加費 THB8,000（VAT別）※事前振込制。別途、Invoiceをお送り致します。 言語 タイ語
お申込み 右記のウェブリンクよりお申込みください。http://bit.ly/39TawT1
問い合わせ info̲thai@beyond-g.com ※お席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。ご同業の方のお申し込みはご遠慮ください。
※最小開催人数に満たない場合、延期の可能性がございます。
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Public seminar for Thai staf fs
Gateway to Japanese Companies

เสนทางสูค วามสำเร็จในการทำงานบริษทั ญีป่ นุ
〜 เทคนิคทีจ
่ ะชวยใหพนักงานคนไทยทำงานไดดขี น้ึ 10 เทา 〜
คุณสามารถอธิบายวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะไดอยางถูกตองหรือไม？
「พนักงานคนไทยเรียนรูมารยาททางธุรกิจแลว แตทำไดไมตอเนื่อง・・・」
「มีการอบรมและเรียนรู Ho Ren So มาแลว แตไมเคยมารายงานเลยสักครั้ง・・・」
ผูจัดการฝายบุคคล หรือ ผูบริหารหลายๆทาน กำลังเผชิญกับปญหาเหลานี้อยู ใชหรือไม？
“วิธีการทำงานแบบญี่ปุน” มีลักษณะพิเศษที่ไมเหมือนใคร และมีหลายประเด็นที่คนไทยยังไมเขาใจ
ดังนั้นในครั้งนี้ เราจึงอยากนำเสนอการอบรมที่จะชวยใหคนไทยเขาใจถึงรากฐานทางความคิดซึ่งเปนที่มาของ
“คานิยมและการทำงานอยางมีลักษณะเฉพาะของคนญี่ปุน”
และวิธีการโนมนาวใหคนญี่ปุนเขามามีสวมรวมในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิเศษ!

เราขอมอบคูมือการทำงานที่คนไทยตองอาน
“Winning together at Japanese company”
ใหกับผูรวมสัมมนาทุกทาน

สัมมนานี้เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทยที่ … !

พนักงานชาวไทยทีต่ อ งการไดรบั ความไววางใจจากเพือ่ นรวมงานในบริษทั ญีป่ นุ
และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

พนักงานที่เคยไดรับการอบรมมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุนแลว
แตยังปฏิบัติไมได

เปนพนักงานระดับหัวหนางาน และตองการทำความเขาใจวัตถุประสงคของ
Ho Ren So และนำไปปฏิบัติไดจริง

พนักงานที่มีปญหาทุกขใจในการทำงาน
และไมเขาใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุน

เนื้อหาการอบรม
ชวงเชา วิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุน
● เขาใจถึง “ความแตกตาง” ทางความคิดในการทำงานของคนไทยและคนญีป
่ นุ
รวมทัง้ รากฐานทางวัฒนธรรมทีต่ า งกัน
ี ดิ ในการทำงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของญีป่ นุ (เชน Kaizen, 5S, QCD เปนตน)
● ทำความเขาใจวิธค
● ฝกปฏิบต
ั มิ ารยาททางธุรกิจ (การแลกนามบัตร การโคงคำนับ การรับโทรศัพท เปนตน）

แนะนำวิทยากร

Peerada Rutirapong

ชวงบาย ฝกฝนการสือ่ สารกับหัวหนาคนญีป่ นุ

วิธกี ารทำงานใหประสบความสำเร็จ ดวยวงจร G-PDCA
（Goal, Plan, Do, Check, Action）
● เขาใจวัตถุประสงคของ Ho Ren So ฝกการสือ่ สารเพือ่ ขอความรวมมือจากผูร ว มงาน
●

beyond global (Thailand) Co., Ltd. Facilitator

รายละเอียด

จบการศึกษาระดับปริญญาโททางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชีย่ วชาญในการพัฒนาทักษะความเปนผูน ำโดยใชเครือ่ งมือการประเมิน
เปนโคชใหกบั ผูบ ริหารในองคกรชัน้ นำตางๆ
เปนวิทยากรใหกบั beyond global (Thailand) จัดการฝกอบรมดานทรัพยากรบุคคลทีห่ ลากหลาย และสนับสนุนการปฏิรปู องคกรของบริษทั ญีป่ นุ หลายแหง

เหมาะสำหรับ พนักงานชาวไทย จนถึงระดับหัวหนางาน วันและเวลา วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 09:00〜17:00 น (ประตูเปด 8:45)
สถานที่ี Jasmine Building 11F Orchid Room2-3 ※ เดิน 3 นาที จาก BTS Asok
คาสัมมนา THB 8,000（ไมรวม VAT) ※ หลังจากที่ทานลงทะเบียน บริษัทจะจัดสง Invoice เพื่อใหทานชำระเงินกอนเขาสัมมนา
การบรรยาย ภาษาไทย
วิธีสมัคร กรุณาลงทะเบียนเพื่อเขาอบรมตามลิงคดานลางน http://bit.ly/39TawT1 ติดตอสอบถาม info_thai@beyond-g.com

※ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งและลงทะเบียนเขารวมสัมมนาลวงหนา
※ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครเขารวมสัมมนาจากผูที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน

※ บริษัทขอสงวนสิทธในการเลื่อนวันสัมมนาออกไป หากจำนวนผูลงทะเบียนไมถึงจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนด
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