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 หลักสูตร  ทักษะการเขียนจดหมายธุรกจิและราชการ 
วันที ่19 กันยายน  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) 

ราคาพิเศษสมคัร 4 ท่าน  ลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้    

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

นักส่ือสาร ไม่ท่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุกร ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  จ าเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธี และฝึกปฏิบัติการ
ส่ือสารในการเข้าถึงผู้รับสาร ด้วยการส่ือสารทางด้านการเขียน  ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารเชิงธุรกิจ  หรือติดต่อราชการ  รวมถึงเอกสาร
อ่ืน ๆ  อย่างเป็นระบบ  และเคลด็ลับอ่ืน ๆ  เพ่ือสามารถประยกุต์ใช้ได้ด้วยตนเองในการท างาน 

ด้วยเหตผุลดังกล่าว  หลักสูตรนีจึ้งได้พัฒนาขึน้มา  เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักส่ือสาร  เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
ท้ังเชิงธุรกิจและราชการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองหลักการและเทคนิคการส่ือสารด้านการเขียน   อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ท่ีได้  ไปประยกุต์ใช้ในการส่ือสาร  ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  สามารถน าความรู้ท่ีได้  ไปประยกุต์ใช้ในการเขียนเชิงทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อการอบรม 

 

1. เป้าหมายการส่ือด้าน “การเขียน”  และความส าคัญ 

2. มาตรฐาน/ องค์ประกอบการเขียนเชิงธุรกิจ  /ราชการ 

3. การใช้ค าศัพท์ และ ส านวน 

4. การใช้ค าเช่ือม “ค า” และ “วรรค” 
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5. การใช้สรรพนาม 

6. กลยทุธ์การเป็น “นักเขียนท่ีดี” 

7. ขั้นตอนในการฝึก 

8. หลัก “โครงสร้าง” และ “ตรวจทานครบ 5 Cs” 

9. การยดุหลักการเขียนด้วย “กระบวนการ”  ประกอบเทคนิค “Information Mapping” 

10. การวิเคราะห์รูปแบบ 

- “จดหมายธุรกิจ” 

- “จดหมายราชการ” 

11. แบ่งกลุ่ม – ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา (Group Case Study)  โดยใช้ “เร่ือง” จริงจากบทบาทหน้าท่ี ผู้เข้าอบรม 

- การเขียน รูปแบบ “จดหมายธุรกิจ” 

- การเขียน รูปแบบ “จดหมายราชการ” 

- น าเสนอผลงานกลุ่ม 

12. ประเมินและวิเคราะห์  “องค์ประกอบ” ทีละกลุ่ม 

- น าเสนอ และประเมินผลงานทีละกลุ่ม 

13. สรุป ค าถาม / ค าตอบ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่านข้ึนไปคนละ 2,900 203 174 3,016 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี   คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณพลอย  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล ์ : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันที    

,   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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