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Registration / Inquiry

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที:่
https://hr-egg-th.asian-identity.com/registration

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
e-mail: info@a-identity.asia

ASIAN IDENTITY CO., LTD.
บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและ
พัฒนาด้านทรัพยากรบคุคลจาก
ประเทศไทย เราเช่ือในศักยภาพของ
คนเอเชีย และมุ่งม่ันผลักดันการ
พัฒนาคนด้วยทมีงานที่ปรึกษาและ 
Facilitator มืออาชีพ

▪ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงผ่านการท ากิจกรรม แบบฝึกหัด และ การอภิปราย
▪ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning)

การเรียนการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ ผ่านประสบการณ์และสถานการณ์การท างานจริง
▪ โอกาสการเรียนรู้ (Learning Opportunities for Japanese & Thai)

มอบโอกาส และประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทั้งคนญ่ีปุน่และคนไทย

Why AI College ?

ส าหรับคน
ไทย/ญี่ปุ่น

คอร์ส เหมาะส าหรับ ภาพรวม ภาษา ระยะเวลา ราคา
(THB)

วันที่/เวลา
สถานที่

จัดเวิคชอป

ไทย
ญ่ีปุ่น

HR college Module A
[HRC-A]

(Recruiting &
Development)

พนักงาน / ผู้จัดการ HR ชาวญ่ีปุ่นและ
ชาวไทย ท่ีต้องการความรู้ด้านการ

บริหารบุคลากร

เรียนรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของงาน HR
โดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร และ การพัฒนาองค์กร

ภาษาญ่ีปุ่น 
โดยมีล่ามแปลเป็น

ภาษาไทย
2 วัน 15,000

28 -29 ก.พ. (ศุกร์ - เสาร์)
9:00 น. – 17:00 น.

Hatch Room 
AI training 
room

M.Thai tower 
5Fl. Unit 2A, 
All Seasons 
Place
(BTS 
Phloenchit)

ไทย
ญ่ีปุ่น

HR college Module B
[HRC-B]

(Evaluation & Reward)

พนักงาน / ผู้จัดการ HR ชาวญ่ีปุ่นและ
ชาวไทย ท่ีต้องการความรู้ด้านการ

บริหารบุคลากร

เรียนรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของงาน HR
โดยเฉพาะเร่ือง “ระบบการประเมิน” และ “ระบบ

การจ่ายค่าตอบแทน”

ภาษาญ่ีปุ่น 
โดยมีล่ามแปลเป็น

ภาษาไทย
2 วัน 15,000

29-30 พ.ค. (ศุกร์ - เสาร์)
9:00 น. – 17:00 น.

ไทย
Effective Communication

Workshop
[EFC]

หัวหน้าทีมถึงระดับผู้จัดการ ผู้ซ่ึงต้อง
ท างานส่ือสารท้ังกับน้อง ๆ ในทีม รวมถึง
ต้องน าเสนอความเห็นใหม่ หรือค้าน
ความเห็นต่างกับผู้บริหารในองค์กร

เรียนรู้เก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวผู้ฟัง
ให้มีการคิด หรือลงมือตามเป้าหมายท่ีเรา

ต้องการ 
ภาษาไทย 1 วัน 6,000

ศุกร์, 24 ม.ค.
9:00 น. – 17:00 น.

ไทย
JI-ATAMA Logical Thinking

Workshop
[JAL]

- ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะการคิดใน
การท างาน

- ผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย งาน
ใหม่ๆ ท่ีไม่สามารถใช้ความรู้หรือวิธีคิด

แบบเดิมเพ่ือให้งานส าเร็จได้

ท าความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด
ใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้รับมืองานท่ีมีความ

ยาก และ ความซับซ้อน
ภาษาไทย 1 วัน 6,000

พฤหัส, 21 พ.ค.
9:00 น. – 17:00 น.

ไทย
ญ่ีปุ่น

Identity Leadership
Workshop

[IDL]

- คนท่ีก าลังตามหาตัวตนและพัฒนา
ความเป็นผู้น าในแบบของตนเอง

- ผู้น าท่ีก าลังตามหาแรงบันดาลใจในการ
ก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้

ร่วมพัฒนาความเป็นผู้น า และ สร้างวิสัยทัศน์ 
ท่ีจะพาคุณก้าวไปสู่จุดหมาย ผ่านการค้นหา 

หล่อหลอมอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน

ภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาไทย

2 วัน
20,000

คอร์สภาษาญ่ีปุ่น：
27-28 มี.ค. (ศุกร์ - เสาร์)
& 01-02 ส.ค. (เสาร์ อาทิตย์)
คอร์สภาษาไทย: 
6-7 มี.ค. (ศุกร์ - เสาร์)
8:30 น. – 18:30 น.

Aetas 
Bangkok
(BTS 
Phloenchit)

Aetas Bangkok

Katsuhiro Nakamura (Jack)

Founder & CEO, Asian Identity

Meet our AI Facilitators:

Toshimitsu Sowa

CEO, Talented People Laboratory Inc.
Ryo Fujioka

Consultant, Asian Identity

Thiranart Napapruekchart 

Senior Consultant, Asian Identity

ท่ีปรึกษามากประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับบริษัทในประเทศ
เอเชียมากกว่า 10 ปี สร้างทีมงานท่ีมีความ
ผสมผสานท้ังไทยและญ่ีปุ่นจากหลายหลายสาขา
เพ่ือตอบโจทย์เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่ีปรึกษาด้าน
สรรหาช้ันน าของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลูกค้ามากกว่า 100 
บริษัท รวมถึงประสบการณ์จัดอบรมให้กับบริษัทช้ันน าใน
ประเทศญ่ีปุ่น

จบการศึกษาจาก Osaka University  สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และได้เข้าโครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ดูแลโปรเจคการออกแบบปรัชญา
ให้กับองค์กรท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และเป็นวิทยากรผู้รับผิดชอบคอร์สอบรมเก่ียวกับ
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงทักษะการคิด
เชิงตรรกะ 

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Hitotsubashi 
University ประเทศญ่ีปุ่น มีประสบการณ์การ
ท างานด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ธุรกิจ และ
การลงทุน รวมถึงการจัดการโครงการลงทุนร่วม 
(Joint Venture) ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทจาก
ประเทศญ่ีปุ่น

Certified Facilitator of  LEGO® SERIOUS PLAY® method & ORSC™ 
- Coach Organization and Relationship System Coach

https://hr-egg-th.asian-identity.com/registration
mailto:info@a-identity.asia


Sowa Toshimitsu

Katsuhiro
Nakamura (Jack)

CEO & Founder, 
Asian Identity Co., Ltd.

ที่ปรึกษามากประสบการณ์เก่ียวกับ
การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลส าหรับบริษัทในประเทศเอเชีย
มากกว่า 10 ปี สร้างทีมงานที่มี
ความผสมผสานทัง้ไทยและญ่ีปุ่นจาก
หลายหลายสาขาเพ่ือตอบโจทย์
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

CEO & Founder, Talented 
People Laboratory Inc.

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสรรหาช้ันน า
ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลูกค้า
มากกว่า 100 บริษัท รวมถึง
ประสบการณ์จัดอบรมให้กับบริษัท
ช้ันน าในประเทศญ่ีปุ่น

Facilitator

คอร์สอบรมน้ีมุ่งเน้นเน้ือหาด้าน Soft HR
ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือค้นหาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพสูง การสรรหาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเรียนรู้ว่าควรท า
อย่างไรเพ่ือพัฒนาบุคลากร และ เพ่ือท า
ให้องค์กรกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา

คอร์สน้ีมีการผสานเน้ือหาความรู้ด้าน
จิตวิทยา และศาสตร์ด้านพฤติกรรม
องค์กร โดยคุณจะเรียนรู้ผ่านการท า
แบบฝึกหัด นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใช้
ภาษาไทย และ ภาษาญ่ีปุ่นน้ัน ยังถือเป็น
โอกาสท่ีดีในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ภายในองค์กรอีกด้วย

คอร์สอบรมน้ีมุ่งเน้นเน้ือหาด้าน Hard HR 
ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ “ระบบการ
ประเมิน” และ “ระบบการจ่ายค่าตอบแทน” 
โดยคุณจะเรียนรู้ต้ังแต่หลักการพ้ืนฐาน 
พร้อมท้ังเรียนรู้วิธีการน าไปใช้หน้างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

คอร์สน้ีมีการผสานเน้ือหาความรู้ด้าน
จิตวิทยา และศาสตร์ด้านพฤติกรรม
องค์กร โดยคุณจะเรียนรู้ผ่านการท า
แบบฝึกหัด นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใช้
ภาษาไทย และ ภาษาญ่ีปุ่นน้ัน ยังถือเป็น
โอกาสท่ีดีในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ภายในองค์กรอีกด้วย

DAY1

DAY2

AM: ภาพรวมโลกแห่งงาน HR
• กลยุทธ์ นโยบาย หน้าที่และบทบาทของ HR และ HR 

portfolio
PM: การคัดสรรพนักงาน
• กลยุทธ์การคัดคนที่ใช่ ทักษะการสัมภาษณ์ การ

วิเคราะห์ศักยภาพทีแ่ท้จริง (Talent Assessment)

AM: การพัฒนาบุคลากร
・ OJT & Off-JT การจัดการฝึกอบรม
PM: การพัฒนาองค์กร
・ ปรัชญาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

DAY1

DAY2

AM: ระบบ HR คืออะไร
・ กลยุทธ์ด้าน HR ระบบ HR และ นโยบายด้าน HR
PM: ระบบการจัดชั้นงาน การประเมินผล และการ
จ่ายผลตอบแทน (1)
・ ระบบการจัดช้ันงาน การเล่ือนขัน้หรือต าแหน่ง วิธีการ
ประเมินผลงาน

AGENDAOBJECTIVES

AGENDAOBJECTIVES

HR COLLEGE 
MODULE A

HR COLLEGE 
MODULE B

※ ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสตูร

※ ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสตูร

AM: ระบบการจัดชั้นงาน การประเมินผล และการ
จ่ายผลตอบแทน (2)
• การพูดคุยเร่ืองการประเมิน Feedback การออกแบบ

ระบบการจ่ายผลตอบแทน
PM: อาชีพ HR และการพัฒนาความสามารถ
• วิธีการส่ังสมประสบการณ์งานอาชีพ HR และทักษะ

ต่างๆ ที่บุคลากร HR พึงมี 



Ryo Fujioka

Consultant,
Asian Identity Co., Ltd.

จบการศึกษาจาก Osaka University  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และได้
เข้าโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ดูแลโปรเจคการออกแบบ
ปรัชญาให้กับองค์กรที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็น
วิทยากรผู้รับผิดชอบคอร์สอบรม
เก่ียวกับการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
รวมถึงทักษะการคิดเชิงตรรกะ 

Senior Consultant, 
Asian Identity Co., Ltd.

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
Hitotsubashi University ประเทศ
ญ่ีปุ่น มีประสบการณ์การท างานด้าน
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ธุรกิจ และ
การลงทุน รวมถึงการจัดการโครงการ
ลงทุนร่วม (Joint Venture) ระหว่าง
บริษัทไทยและบริษัทจากประเทศญ่ีปุ่น

Thiranart 
Napapruekchart 

Facilitator

Facilitator

ช่วงบ่าย

Communication & Miscommunication
• การส่ือสารคืออะไร ท าไมถึงเกิดการเขา้ใจผิดในการส่ือสารได้
• เข้าใจถึงอุปสรรคของการส่ือสาร ซ่ึงอาจเกิดจากการตีความ

ของผู้ฟังที่ไม่ตรงกับความต้ังใจของผู้พูด ผ่านการท ากิจกรรม
Start from Audience’s Perspective
• ฝึกการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากจดุยืนและความ

เข้าใจของผู้ฟังเป็นหลัก
• ฝึกใช้ Clarification Framework เพ่ืออธิบายส่ิงที่ยากให้เข้าใจ

ง่าย และเห็นภาพร่วมกัน

Structure your Communication 
• วางแผนและจัดล าดับการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเขา้ใจส่ิงที่คุณต้องการ

ส่ือได้อย่างชัดเจน
• ฝึกใช้ Convincing Flows และ Story-telling ในการ “Drive” 

ผู้ฟังให้คิด และสามารถตัดสินใจลงมือได้ง่าย
Convey & Convince in 1 minute
• ฝึกผ่าน Case Study การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าว การต่อรอง 

ขอความเห็นชอบ หรือสร้างความเปล่ียนแปลง

ช่วงเช้ามาร่วมเรียนรู้เก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือโน้ม
น้าวผู้ฟังให้มีการคิด หรือลงมือตาม
เป้าหมายท่ีเราต้องการ 

โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มาฝึกฝนการ
ออกแบบสาร ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และมี
โครงสร้างการเรียงล าดับท่ีชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจผิด รวมถึงฝึกการ
ออกแบบการพูดให้จับความสนใจและโน้ม
น้าวผู้ฟังให้อยากฟังเราต่อให้ได้ ภายใน
นาทีแรก

มาร่วมค้นพบวิธีการและค าตอบใหม่ๆท่ี
ลึกซึ้งกว่าเดิม ผ่านทักษะกระบวนการคิดท่ี
คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านกิจกรรมท่ี
ได้ถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษ

คุณสามารถน าทักษะท่ีจะได้เรียนไปใช้ใน
การคิดวิเคราะห์ หาค าตอบและรับมืองาน
ท่ีมีความยาก ความซับซ้อน หรือแม้กระท่ัง
ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยท ามาก่อนให้ส าเร็จ ซึ่งคุณ
อาจจะได้รับมอบหมายเม่ือประสบการณ์
การท างานเพ่ิมมากข้ึน

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

Thinking VS Knowledge
• ความแตกต่างระหว่างการใช้ความรู้ กับการใช้ความคิด

ในการท างาน
Guesstimation
• การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือประมาณการ

Blind Spot
• การส่ือสารเพ่ือให้เขา้ใจภาพรวม
Using Framework to bridge your idea
• การใช้กรอบทางความคิดเพ่ือเช่ือมโยงไอเดียที่

หลากหลาย
Analogy Thinking
• การประยุกต์ใช้ส่ิงของหรือสถานการณ์ต่างๆ

รอบๆตัวในกระบวนการคิดของคุณ

AGENDAOBJECTIVES

AGENDAOBJECTIVES

EFFECTIVE 
COMMUNICATION 

WORKSHOP

JI-ATAMA
LOGICAL THINKING

WORKSHOP

Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® 
method & ORSC™ - Coach Organization and 
Relationship System Coach



Harmonize Asian Uniqueness

มาร่วมพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของตัวคุณ รวมถึงสร้าง
วิสัยทัศน์ท่ีพร้อมจะพาคุณก้าวไปสู่
จุดหมายอย่างม่ันคง ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน
ความเป็นตัวตน เปิดมุมมองใหม่ๆ จาก
การเรียนรู้แง่มุมอันหลากหลายจาก
ผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นท้ังเพ่ือนและ
แรงบันดาลใจให้กับคุณ

เราเช่ือว่าภาวะผู้น าท่ีแข็งแกร่งและย่ังยืน
เกิดได้จากการหล่อหลอมอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนท่ีแท้จริง และสร้างได้จาก
การกล้าท าความเข้าใจแก่นแท้น้ัน

ส าหรับคอร์ส
ภาษาไทย

ส าหรับคอร์ส
ภาษาญ่ีปุ่น
[01-02 ส.ค.]

OBJECTIVES

IDENTITY 
LEADERSHIP
WORKSHOP

DAY1

Understand Yourself
• ส ารวจ และ รับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นปัญหา และ

สไตล์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของตน ผ่านการ
ท าแบบทดสอบทางจิตวิทยา Feedback จากผู้เข้าร่วม
ท่านอ่ืน และการเล่นเกมสแขง่ขันกันเป็นทมี รวมถึง
เขียนบรรยายอัตลักษณ์ หรือ Identity ของตน

Understand Others
• ท ากิจกรรม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ

องค์ประกอบของ Leadership เพ่ือเรียนรู้ถึงกลไกการ
ขับเคล่ือนผู้อ่ืน องค์ประกอบท่ีจ าเป็นต่อการสร้างทีมที่
จะสามารถสร้างผลงานได้ และความส าคัญของการ
รักษาพันธสัญญา

Visioning
• เขียนบรรยายวิสัยทศัน์ทีอ่ยากให้เกิดขึ้นในอีก 3 ปี

ข้างหน้า ข้ามเวลาไปยังอนาคต (จินตนาการว่า
วิสัยทัศน์น้ันเป็นจริงแล้ว) และก าหนดเป้าหมายเพ่ือ
สร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดขึน้จริง

AGENDA

DAY2

CEO & Founder, 
Asian Identity Co., Ltd.

ที่ปรึกษามากประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลส าหรับบริษัทใน
ประเทศเอเชียมากกว่า 10 ปี 
สร้างทีมงานที่มคีวาม
ผสมผสานทั้งไทยและญ่ีปุ่นจาก
หลายหลายสาขาเพ่ือตอบโจทย์
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

中村勝裕
Katsuhiro
Nakamura (Jack)

Senior Consultant,
Asian Identity Co., Ltd.

จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จาก Hitotsubashi 
University ประเทศญ่ีปุ่น มี
ประสบการณ์การท างานด้าน
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
ธุรกิจ และการลงทุน รวมถึง
การจัดการโครงการลงทุนร่วม 
(Joint Venture) ระหว่าง
บริษัทไทยและบริษัทจาก
ประเทศญ่ีปุ่น

Certified Facilitator of  LEGO® 
SERIOUS PLAY® method & ORSC™ -
Coach Organization and Relationship 
System Coach

Thiranart 
Napapruekchart 

Facilitator

Consultant,
Asian Identity Co.,
Ltd.

จบการศึกษาจาก Osaka 
University  สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทย และได้เข้า
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ดแูลโปรเจค
การออกแบบปรัชญาให้กบั
องค์กรที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเป็น
วิทยากรผู้รับผิดชอบคอร์สอ
บรมเกี่ยวกับการส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรม รวมถึง
ทักษะการคิดเชงิตรรกะ 

Ryo Fujioka

ส าหรับคอร์ส
ภาษาญ่ีปุ่น
[27-28 มี.ค.]


