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  Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

การเขียน Email ภาษาองักฤษเเบบมืออาชีพ ส าหรบัมือใหม่ 
วันพฤหัสบดทีี่  16 มีนาคม  2566  เวลา  09.00-16.00  น. 

  สถานท่ี โรงแรมเซนต์เจมส์  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กรุงเทพ **สถานอีาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  ดร.พพิฒัน์พล  เพ็ชรเท่ียง 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

  
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาและเรยีนรูห้ลกัการเขยีนภาษาองักฤษเชงิธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. เพือ่ฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเชงิธุรกจิในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการใชภ้าษา ส านวน วลแีละค าต่างๆ ใหส้ามารถตดิต่อสือ่สารไดเ้ขา้ใจ

ตรงกนั ชดัเจน และถูกตอ้ง 
 

หวัข้อการอบรม  
1. เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจฉบบัมืออาชีพ 
2. เทคนิค 5 ข้อ การเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจส าหรบัการติดต่อทางธรุกิจ  
3. ทบทวนหลกัไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจ 
4. โครงสร้างและรปูแบบของการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจ และการเลือกใช้รปูแบบต่างๆ ให้

เหมาะสม 
▪ เรื่อง (Subject) 
▪ ค าขึน้ตน้ (Salutation) 
▪ เนื้อหา (Message Body) 
▪ ค าลงทา้ย (Complementary Closing) 

5. WORKSHOP 1 : ฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจกบัส่วนประกอบท่ีส าคญั 
▪ แสดงวตัถุประสงค ์
▪ ยนืยนัขอ้มลู 
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▪ อา้งถงึขอ้มลูครัง้ก่อน 
▪ ระบุความตอ้งการ 
▪ ยนืยนัความตอ้งการ 
▪ ตอ้งการความช่วยเหลอื 
▪ รอการตอบกลบั 
▪ แสดงความขอบคุณ 

6. WORKSHOP 2 : ฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจส าหรบัการเขียนตอบกลบัท่ีส่งมา 
▪ แสดงการขอบคุณ 
▪ แสดงความเสยีใจ 
▪ แสดงการแจง้ข่าวด ี
▪ แสดงการขอโทษทีไ่ม่ไดร้บัตอบกลบัทนัที 

7. WORKSHOP 3 : กรณีศึกษา และตวัอย่างการเขียนภาษาองักฤษเชิงธรุกิจ  
▪ ภาษาองักฤษเชงิธุรกจิส าหรบัการส่ือสารระหว่างบุคคล 
▪ ภาษาองักฤษเชงิธุรกจิส าหรบัการติดต่อทางธรุกิจ 
▪ ภาษาองักฤษเชงิธุรกจิส าหรบัการติดต่อซ้ือขาย 
▪ ภาษาองักฤษเชงิธุรกจิส าหรบัการจดัการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

8. สรปุประเดน็/ค าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 
 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธ์ลูกคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
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▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 

- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  

 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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