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หลักสู ตร

1

ิ ธิภำพ
กำรเขียนอีเมลล์ภำษำอ ังกฤษอย่ำงมีประสท
ว ันที่ 10 กุมภำพ ันธ์ 2565
09.00-16.00 น. โรงแรมอะไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

วัตถุประสงค์

เนือ้ หาการฝึ กอบรม
1. ความรู ้ทัว่ ไปในการเขียนจดหมาย และ เอกสารอืน่ ๆทีจ่ าเป็ น

1. เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งหลักการ
่ สารทางจดหมายและ
และเทคนิคการสือ
อีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้
่ สารทางทาง
ไปประยุกต์ใช ้ในการสือ
จดหมายและอีเมล์ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้
ไปประยุกต์ใช ้ในการเขียน E-mail เชิง
ทางธุรกิจ

2. สิง่ ทีต
่ ้องคานึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทาง
ธุรกิจ
3. ขัน
้ ตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ
5. ประเภทของจดหมายธุรกิจ
6. โครงสร ้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ
7. คำวลี และ สำนวนในจดหมำยธุรกิจ และและ เอกสำร
ทำงธุรกิจ
8. เทคนิคเพิม
่ เติมในกำรเขียนเอกสำรทำงธุรกิจอืน
่ ๆ–
อาจารย์ประภาพร พนัสพรประสิ ทธิ์
บ ันทึก และ รำยงำนกำรประชุม (Memorandum)
ประสบการณ์
9. วิธก
ี ารเขียนอีเมล์ทเี่ กีย
่ วข ้องทางธุรกิจ ได ้แก่ การเขียน
- กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่ง
ตอบขอบคุณลูกค ้า การเขียนจดหมายตอบรับแจ ้งให ้ทราบ การ
ประเทศไทย
- เลขานุการฝ่ ายบุคคล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
เขียนตอบข ้อสงสัย การเขียนจดหมายตอบลูกค ้าอย่างไรเมือ
่ ลูกค ้า
- เลขานุการฝ่ ายบริหาร บมจ.เบอร์ลย
ี่ ค
ุ เกอร์
โกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ เป็ นต ้น
- เลขานุการฝ่ ายบริหาร ผู ้จัดการส่วนบริหารงาน
10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนอีเมล์ ทางธุรกิจ
ธุรการทัว่ ไป บมจ.อุตสาหกรรมทาเครือ
่ งแก ้วไทย
เลขานุ
ก
ารฝ่
ายโฆษณา
ฝ่
ายขายและฝ่
ายขุดเจาะ
11. ข้ อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ ในทางธุรกิจ
น้ ามัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย)
12. สรุปคำถำม และคำตอบที่ผ้ เู ข้ ำสัมมนำต้ องกำรรู้ เพื่อนำไปใช้ ในงำน
จากัด

วิ ทยากร

ระยะเวลา 1 วัน

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)
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086-8929330

หลักสูตรสาหรับ
เลขานุการ, พนักงานธุรการ, พนักงานขายและ
การตลาด, หัวหน้างาน และผูจ้ ดั การ
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ค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่ำเอกสำร อำหำรกลำงว ัน และอำหำรว่ำงตลอดกำรสมมนำ)
ค่ำอบรม

รำคำก่อน VAT

รำคำท่ำนละ
Early Bird จ่ำยก่อนลดพิเศษ

VAT 7%

ภำษีห ัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย
3%

รำคำสุทธิ

3,900

273

117

4,056

3,500

245

(105)

3,640

วิธก
ี ำรชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)

รำยละเอียดเพิม
่ เติม กรุณำติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 , 086-8929330
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email ptstraining3@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com
www.ptstraining.in.th

กรณีหกั ภำษี ณ ที่จำ่ ย ส่งเอกสำรมำที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มกำรลงทะเบียน

หลักสูตร… กำรเขียนอีเมลล์ภำษำอ ังกฤษอย่ำงมีประสทิ ธิภำพ
ส่งมาที่ email :

ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: _____________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมำยเหตุ

กรณียกเลิกกำรเข้ ำสัมมนำกรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนวันสัมมนำ มิฉะนันจะต้
้ องชำระ 30% ของรำคำค่ำสัมมนำ

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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