


1. Mino Industry Co., Ltd. (การรบัจากไทย)

2. Meiwa Industry Co., Ltd. (การรบัจากอนิโดนีเซยี)

3. Mohka Manufacturing Co., Ltd. (การรบัจากเวยีดนาม)

สาขาอตุสาหกรรมแปรรูปวสัดุ





Mino Industry Co., Ltd.
⚫ สถานทีต่ ัง้ : ภูมภิาคชูบุ

⚫ จ านวนพนกังาน : ประมาณ 700 คน 

สภาพการรบัชาวตา่งชาต ิ(ณ เดอืนมนีาคม 2564) : อยู่ระหวา่งการรบัชาวไทยทีม่ทีกัษะเฉพาะประเภท 1 จ านวน 35 คน

นอกจากนีย้งัมพีนกังานชาวตา่งชาตอิืน่อกี 13 คน (สญัชาตไิทย จนี เวยีดนาม ฯลฯ) และผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค 118 คน (สญัชาตไิทย)

รายละเอยีดงาน
ผลติชิน้สว่นรถยนตเ์ป็นหลกัโดยกรรมวธิกีารผลติแบบงานฉีดโลหะ (อลูมเินียม) 

(ชิน้สว่นรถยนตร์อ้ยละ 90, เคร ือ่งใชภ้ายในบา้น, อตุสาหกรรมทัว่ไป ฯลฯ)

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติเป็นหลกั
ชิน้สว่นรถยนตไ์ฮบรดิ/ไฟฟ้า (ตวัแปลง, ฝาปิด PCU, กล่องอนิเวอรเ์ตอร)์ 

ชิน้สว่นความปลอดภยัในการขบัขี ่(ถงุลมนิรภยั กล่อง ECU กลอ้งตรวจจบัเสน้สขีาว ฯลฯ) 

สาขา

อตุสาหกรรมแปรรูปวสัดุ

งานของบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ : 
บุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะส่วนใหญ่ท างานหล่อ แตก่ท็ างานตรวจสอบกระบวนการแปรรูปดว้ย



⚫ มคีวามจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานในการขยายธุรกจิ แตใ่นสภาพแวดลอ้มที่

ยากตอ่การรบัแรงงานฝีมอืชาวญีปุ่่นเขา้ท างาน และพนกังานช ัว่คราว

กไ็ม่สามารถท างานเป็นระยะเวลานานได ้จงึตอ้งการทีจ่ะเสรมิบุคลากร

ตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

⚫ โดยคาดหวงัวา่เมือ่สิน้สุดสถานภาพพ านกัทกัษะเฉพาะแลว้ 

จะยงัท างานในฐานการผลติในตา่งประเทศของบรษิทั

วตัถุประสงค/์เหตผุลในการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ



⚫ ส าหรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ บรษิทัไดร้บัผูท้ีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคประเภท 2 เขา้ท างานที่

บรษิทั (เปลีย่นสถานภาพพ านกั และเดนิทางกลบัประเทศช ัว่คราวแลว้กลบัเขา้ญีปุ่่นใหม่)

⚫ นอกจากนี ้ยงัไดป้รบัเปลีย่นหาวธิจีนสามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคลากรตา่งชาตใินฐานะพนกังาน

ประจ าทีม่สีญัชาตติา่งประเทศ โดย 

① รบัผูท้ีเ่คยมาศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัของญีปุ่่นเขา้ท างาน และ 

② รบัอดตีผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทีแ่ตง่งานกบัชาวญีปุ่่น แลว้ใหไ้ดท้ างานรว่มกบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

⚫ ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบุคคลจะสมัภาษณเ์องโดยตรง โดยรว่มมอืกบัองคก์รส่งและองคก์รสนบัสนุน

ทีข่ึน้ทะเบยีนต ัง้แตก่อ่นการรบั

วธิกีารรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะเขา้ท างาน



การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน

ไดอ้อกแบบสภาพแวดลอ้มการท างานดว้ยแนวคดิใหเ้ป็น

โรงงานทีส่ามารถท างานไดอ้ย่างปลอดภยัไรก้งัวล เพือ่

เปลีย่นภาพลกัษณ ์3 อย่าง คอื งานหนกั สกปรก และ

อนัตราย โรงงานแหง่ใหม่มกีารตดิแผ่นซบัภายในเพือ่ให้

อากาศไหลเวยีนและถา่ยเทอากาศไดด้ขีึน้

ใหบุ้คลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะทีม่คีวามสามารถ

ภาษาญีปุ่่นในระดบัสูงแปลเอกสารคูม่อืการท างานเป็น

ภาษาไทย พรอ้มท ัง้จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเป็น

ภาษาไทยขึน้มาดว้ย



เมือ่ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทีย่งัไม่คุน้เคยกบัประเทศญีปุ่่น

เกดิเจบ็ป่วย บุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะจะเป็น

เหมอืนญาตแิละอยู่เป็นเพือ่นคอยดูแล ฯลฯ

ส่งเสรมิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมภายในและภายนอกบรษิทั

อย่างกระตอืรอืรน้โดยไม่สรา้งการแบ่งแยก และ

พยายามเชือ่มสมัพนัธแ์ลกเปลีย่นในงานแข่งขนักฬีา

ภายในบรษิทั การเดนิทางท่องเทีย่วของพนกังาน และ

งานเทศกาลในทอ้งถิน่ ฯลฯ

การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน



เสยีงสะทอ้นจากตวับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

คณุ A
คนญีปุ่่นทุกคนใจด ีงานอเีวนตข์องบรษิทักเ็ยอะ รูส้กึสมบูรณพ์รอ้มท ัง้เร ือ่งงานและชวีติส่วนตวั

คณุ B
กอ่นจะมาถงึญีปุ่่น รูส้กึกงัวลมาก แตรุ่น่พีแ่ละหวัหน้าคอยสอนงานใหอ้ย่างละเอยีด 

จนตอนนีไ้ดร้บัการไหวว้านพึง่พาเลยรูส้กึดใีจ



Meiwa Industry 
Co., Ltd. 

⚫ สถานทีต่ ัง้ : ภูมภิาคชูบุ

⚫ จ านวนพนกังาน : 109 คน

สภาพการรบัชาวตา่งชาต ิ(ณ เดอืนมนีาคม 2564) : อยู่ระหวา่งการรบัชาวอนิโดนีเซยีทีม่ทีกัษะเฉพาะประเภท 1 จ านวน 3 คน

นอกจากนี ้ยงัมผูีม้สีถานภาพเป็นวศิวกร/ผูเ้ชีย่วชาญดา้นมนุษยศาสตรแ์ละกจิการตา่งประเทศจ านวน 1 คน 

และผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจ านวน 24 คน (สญัชาตอินิโดนีเซยี)

รายละเอยีดงาน
การแปรรูปงานกด (Press Work), การแปรรูปงานกดทีม่คีวามแม่นย าสูง, การแปรรูปเชือ่มโลหะ, 

การเคลอืบผวิดว้ยไฟฟ้าประจุบวก, การประกอบชิน้สว่น, การท าความสะอาดสิง่แปลกปลอม, การ

ชะลา้งไขมนัในชนิดงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์(ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าบางสว่น)

สาขา

อตุสาหกรรมแปรรูปวสัดุ

งานของบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ : 
บุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะปฏบิตังิานการแปรรูปงานกดโลหะ การแปรรูปงานกดทีม่คีวามแม่นย า และงานทีเ่กีย่วเน่ือง
หรอืงานขา้งเคยีง



⚫ ในสถานการณท์ีย่ากต่อการรบัพนกังานชาวญีปุ่่นเขา้ท างาน จงึไดเ้ร ิม่

รบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะจากกลุ่มบุคลากรทีส่ าเรจ็การ

ฝึกงานดา้นเทคนิคทีบ่รษิทัและบุคลากรทีไ่ดส้รา้งสมัพนัธก์นัไว ้

⚫ นอกจากนี ้ยงัอยากใหม้คีวามสามารถภาษาญีปุ่่นและทกัษะทางเทคนิค

ตดิตวัเพิม่เตมิผ่านการเขา้ท างานในญีปุ่่น และหลงัจากกลบัอนิโดนีเซยี

ไปแลว้ กอ็ยากใหน้ าไปใชใ้นการหางานท าในอนาคต ตวัอย่างเชน่ 

รูปแบบทีด่ทีีสุ่ด คอื ใหผู้ฝึ้กงานทีก่ลบัประเทศไปแลว้ไดท้ างานในบรษิทั

ญีปุ่่นทีต่ ัง้อยู่อนิโดนีเซยี

วตัถุประสงค/์เหตผุลในการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ



⚫ ส าหรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ จะรบัเฉพาะในกรณีผูท้ีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคประเภท 2 

ทีบ่รษิทัและกลบัประเทศไปแลว้ จงึคอ่ยใหก้ลบัญีปุ่่นเขา้มาใหม่ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นการยนืยนัความต ัง้ใจของ

ท ัง้ตวับุคลากรและสถานทีร่บัจากในบรรดาผูส้ิน้สุดระยะเวลาการฝึกงานรุน่เดยีวกนั และจะทาบทาม

เฉพาะบุคลากรทีบ่รษิทัอยากใหอ้ยู่ท างานดว้ยสถานภาพทกัษะเฉพาะประเภท 1 เท่านัน้ (จะไม่ทาบทาม

กอ่นกลบัประเทศ)

⚫ บุคลากรทีไ่ดร้บัการตดัสนิใหเ้ขา้ท างานในฐานะสถานภาพทกัษะเฉพาะประเภท 1 แลว้ แมว้า่จะมี

ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่่นในระดบัหน่ึงแลว้ แตก่ใ็หโ้อกาสในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่่นในทอ้งถิน่

นบัต ัง้แตไ่ดร้บัการตดัสนิเลอืกเขา้ท างานจนกระท ัง่ไดเ้ดนิทางกลบัเขา้ประเทศญีปุ่่น

⚫ มบีรษิทัในความรว่มมอืทีเ่ป็นองคก์รสนบัสนุนทีข่ึน้ทะเบยีนในกลุ่มบรษิทัต ัง้อยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี จงึ

สามารถจดัท าเอกสารตา่ง ๆ เชน่ เอกสารใบสมคัร ฯลฯ ไดอ้ย่างราบรืน่

วธิกีารรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะเขา้ท างาน



การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน

เน่ืองจากมชีาวมุสลมิจ านวนมาก จงึไดจ้ดัเตรยีมสถานทีล่ะหมาด 

(ภายในบรษิทั 2 แหง่) และคอยค านึงถงึกจิกรรมพเิศษ เชน่ เดอืน

รอมฎอน เทศกาลวนัเกดิของศาสดา ฯลฯ ตลอดจนให้

ความส าคญัในเร ือ่งอาหารในงานจดัเลีย้ง เชน่ งานเลีย้งสิน้ปี ฯลฯ

ส าหรบัเร ือ่งฮญิาบ (ผา้คลุมศรีษะและล าตวัของสตรมุีสลมิ) นัน้ 

จะมกีารก าหนดความยาวไวเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอบุตัเิหตุถูกหนีบ

ดงึในระหวา่งการท างาน โดยจะมกีารอธบิายท าความเขา้ใจกบั

เจา้ตวักอ่น เราคดิวา่ การแสดงถงึความเขา้ใจในเร ือ่งศาสนาเป็น

สิง่ส าคญัทีข่าดไม่ไดใ้นการขยายธุรกจิและการจา้งงานไปทัว่โลก

ส าหรบัการสนบัสนุนดา้นทีอ่ยู่อาศยันัน้ Meisou ไดเ้ชา่อพารต์

เมนตป์ระมาณ 9 หลงัจดัเตรยีมไว ้นอกจากนี ้ยงัมกีารจดังาน

เลีย้งบารบ์คีวิทีล่านจอดรถของโรงงานในเดอืนเมษายน และยงัมี

การจดัท่องเทีย่วเพือ่กระชบัสมัพนัธใ์นบรษิทัอกีดว้ย ขณะ

เดนิทางท่องเทีย่ว จะมกีารเอาใจใสเ่พือ่ใหผู้ค้นมสีว่นรว่มไดง่้าย

ขึน้ เชน่ การจดัหาหอ้งพกัแยกแต่ละคน ฯลฯ โดยค านึงถงึความ

แตกตา่งทางวฒันธรรมกบัอนิโดนีเซยี



ไดท้ าความรว่มมอืกบั Toyota International 

Association ในการเขา้รว่มช ัน้เรยีนภาษาญีปุ่่น

(มกีรณีตวัอย่างทีส่อบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นได้N2) 

การแสดงดนตร ีการแสดงเตน้ร า ฯลฯ ผ่านการเขา้

รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ วนัชาตขิองแตล่ะประเทศ ฯลฯ 

นอกจากนี ้ยงัมสี่วนรว่มในกจิกรรมและการแลกเปลีย่น

ขอ้มูลกบัองคก์รทีจ่ดัต ัง้โดยกลุ่มชาวอนิโดนีเซยีใน

ทอ้งถิน่รวมถงึพนกังานในบรษิทัและผูฝึ้กงาน

การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน



เสยีงสะทอ้นจากตวับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตอนทีฝึ่กงานดา้นเทคนิค 

ตอนนีส้ามารถรบัมอบหมายงานทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบงานไดแ้ลว้ เงินเดอืนกเ็พิม่ขึน้ และยงัไดโ้บนสัดว้ย

ถงึจะสามารถเปลีย่นงานได ้แตก่อ็ยากจะท างานที ่Meiwa Industry ตอ่

เพราะสามารถท างานและใชช้วีติไดอ้ย่างสบายใจในสถานทีท่ างานและทอ้งถิน่ทีคุ่น้เคย



Mohka Manufacturing 
Co., Ltd.

⚫ สถานทีต่ ัง้ : ภูมภิาคคนัโต

⚫ จ านวนพนกังาน : ประมาณ 270 คน

สภาพการรบัชาวตา่งชาต ิ(ณ เดอืนกนัยายน 2563) : อยู่ระหวา่งการรบัชาวเวยีดนามทีม่ทีกัษะเฉพาะประเภท 1 จ านวน 12 คน

นอกจากนี ้ยงัมผูีม้สีถานภาพเป็นวศิวกร/ผูเ้ชีย่วชาญดา้นมนุษยศาสตรแ์ละกจิการตา่งประเทศจ านวน 6 คน 

และผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคจ านวน 40 คน (สญัชาตเิวยีดนามทัง้หมด)

รายละเอยีดงาน
รายละเอยีดงาน : เป็นผูผ้ลติเฉพาะดา้นการผลติเหล็กหล่อเหนียว และผลติชิน้สว่นดา้น

ความปลอดภยัทีส่ าคญั เชน่ เบรก คาลปิเปอร ์ฯลฯ ส าหรบัรถยนตน์ั่งสว่นบุคคล

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติเป็นหลกั
ผลติชิน้สว่นดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญั เชน่ เบรก คาลปิเปอร ์ฯลฯ 

ส าหรบัรถยนตน์ั่งสว่นบุคคล

อา้งองิ : https://www.mohkamfg.com/product.html

สาขา

อตุสาหกรรมแปรรูปวสัดุ

งานของบุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ : งานทีท่ าจะเป็นงานในกระบวนการงานหล่อ



⚫ ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีย่ากต่อการรบั

พนกังานชาวญีปุ่่นเขา้ท างาน และพนกังานช ัว่คราวกไ็ม่ท างานเป็นระยะ

เวลานาน แตใ่นชว่งระยะเวลาฝึกงานดา้นเทคนิค พอเร ิม่คุน้เคยกบัการใช้

ชวีติและการท างาน กก็ลบัถงึเวลาตอ้งกลบัประเทศ ท าใหต้อ้งสอนผูฝึ้กงาน

ใหม่ต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้อกี เลยเกดิเป็นภาระหนกัทีห่น้างาน

⚫ มกีารรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการใหใ้ช้

ประโยชนจ์ากทกัษะของผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมภายใน

บรษิทั ซึง่มบีทบาทส าคญัในฐานะทีเ่ป็นก าลงัหลกั

⚫ ยงัมผูีฝึ้กงานดา้นเทคนิคจ านวนมากทีต่อ้งการเปลีย่นไปเป็นสถานภาพทกัษะ

เฉพาะและท างานในระยะยาว

วตัถุประสงค/์เหตผุลในการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ



⚫ โดยทัว่ไป ผูฝึ้กงานทีส่ าเรจ็การฝึกงานดา้นเทคนิคทีบ่รษิทั จะไดถู้กรบัท างานดว้ยสถานภาพทกัษะเฉพาะ

⚫ เมือ่ผูฝึ้กงานดา้นเทคนิคตอ้งการเปลีย่นไปเป็นสถานภาพทกัษะเฉพาะ จะท าการประเมนิทศันคตใินการ

ท างาน สภาพความเป็นอยู่ การสือ่สารกบัคนญีปุ่่น ฯลฯ โดยผูท้ีผ่่านการประชมุประเมนิผลโดยผูบ้รหิารของ

บรษิทัจะไดร้บัการเปลีย่นสถานภาพเป็นทกัษะเฉพาะ

⚫ ขัน้ตอนทัง้หมดในการเปลีย่นสถานภาพเป็นทกัษะเฉพาะจะด าเนินการภายในบรษิทัท ัง้หมด โดยไม่ใชอ้งคก์ร

สนบัสนุนทีข่ึน้ทะเบยีน

วธิกีารรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะเขา้ท างาน



การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน

พนกังานรุน่พีท่ีอ่อกไปแลว้และมปีระสบการณม์ากจะท าหน้าที่

เป็นผูส้อนและจะจดักลุ่มเรยีนภายในบรษิทัเดอืนละ 2 คร ัง้เพือ่

พฒันาระดบัของภาษาญีปุ่่น นอกจากนี ้ยงัเพิม่ความทา้ทายให้

สอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นเพือ่ใหเ้กดิแรงจูงใจในการเรยีน และจะ

ไดร้บัโบนสัเพิม่ตามระดบัทีส่อบผ่าน

ในแง่ของความปลอดภยั บรษิทัไดใ้หค้วามรูเ้ร ือ่ง KY (การ

คาดการณท์ านายอนัตราย) เชน่ การใหค้วามรูจ้าก

ประสบการณจ์รงิจาก “House of Safety School" ซึง่บรษิทัได้

ด าเนินการอยู่, ไดแ้ปลบททดสอบวดัระดบัความรูด้า้นความ

ปลอดภยัทีบ่รษิทัด าเนินการเองเป็นภาษาเวยีดนามและจดัการ

ทดสอบ และด าเนินกจิกรรมดา้นความปลอดภยัท ัว่ท ัง้บรษิทั 

นอกจากนี ้เรายงัแปลคูม่อืข ัน้ตอนการท างานดา้นความ

ปลอดภยัดว้ยตวัเอง ซึง่กไ็ดเ้ป็นประโยชนต์อ่การสอนผู ้ฝึกงาน

รุน่น้อง

鋳造 チーム 溶解 班

2020年10月現在

☆あなたの弱点項目☆
　安全手帳・保護具です。

＊全項目4.0以上を目指しましょう！

法令

（役職）～コピー

　

栃木千塚工場

一般知識
日常活動

 レベルアップ　フォロー記録

あなたの安全習熟度

所属部署名 栃木千塚工場

氏名・年齢 ｸﾞｴﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀｲﾝ 特定技能1号

実施日

内　容
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一般知識

日常活動

保護具安全手帳

法令

目標値 4

2020.10.24（第8回）

一般平均

การประเมนิความรูด้า้นความปลอดภยั
ของแตล่ะคนดว้ยบททดสอบวดัระดบัความรู ้



การปรบัเปลีย่นหาวธิใีนการรบับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะและส่งเสรมิใหต้ ัง้ถิน่ฐาน

ในปี 2562 เราไดส้รา้งโรงงานหล่อแห่งใหม่ทีท่นัสมยัทีสุ่ด 

สภาพแวดลอ้มของโรงงานจงึไดร้บัการปรบัโฉมใหม่ และยงัได ้

สรา้งหอพกัทีส่ะอาดและสะดวกสบายส าหรบัชาวตา่งชาตทิี่

ท างานทีน่ัน้อกีดว้ย ท าใหถ้งึแมว้่าจะเปลีย่นสถานภาพไปเป็น

ทกัษะเฉพาะแลว้กต็าม แตส่่วนใหญ่กย็งัตอ้งการอาศยัอยู่ที่

หอพกั และยงัรเิร ิม่ทีจ่ะเป็นหวัหน้าหอพกั คอยใหค้ าแนะน า

เร ือ่งชวีติความเป็นอยู่ของชาวหอพกั และท าหน้าทีเ่ป็น

ตวัเชือ่มกบัทางบรษิทัอกีดว้ย



เสยีงสะทอ้นจากตวับุคลากรตา่งชาตทิีม่ทีกัษะเฉพาะ

พอเปลีย่นสถานภาพจากผูฝึ้กงานเป็นทกัษะเฉพาะ เงินเดอืนกข็ึน้ ส่วนงานกไ็ดร้บังานทีย่ากกวา่ทีผ่่าน

มา ท าใหรู้ส้กึวา่เป็นงานทีม่คีา่ตอ่การท า เป้าหมายตอนนี ้คอื การเกบ็เงินใหเ้ยอะขึน้กบัการสอบวดัระดบั

ภาษาญีปุ่่นใหผ่้านประเภท 2



ตอ่ตอนที ่2

(สาขาอตุสาหกรรมการผลติเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม / สาขาอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล)




