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หลกัการและเหตุผล 

 

หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีนักสือ่สาร ไมว่า่จะเป็นนักบรหิาร เลขานุการ ทมีนักขาย ศนูยล์กูคา้
สมัพันธ ์และพนักงานทีต่อ้งการพัฒนาทักษะการสือ่สาร ไดเ้รยีนรูทั้ง้เทคนคิวธิแีละฝึกปฏบิัตกิารสือ่สารใน
การเขา้ถงึผูรั้บสารดว้ยการสือ่สารทางจดหมายและอเีมล ์รวมทัง้เอกสารอืน่ๆ อยา่งเป็นระบบ รวมทัง้เคล็ด
ลับอืน่ๆ ทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่ปฏบิัตงิานจรงิ 
 

วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งหลักการและเทคนคิการสือ่สารทางจดหมายและอเีมล ์อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสือ่สารทางทางจดหมายและอเีมลทั์ง้ภายใน
และภายนอกองคก์ร  
    ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีน E-mail เชงิทางธรุกจิ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. ความรูท่ั้วไปในการเขยีนจดหมาย และ เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น 
2. ส ิง่ทีต่อ้งค านงึถงึในการเขยีนจดหมาย และ เอกสารทางธรุกจิ 
3. ขัน้ตอนการเขยีนจดหมาย และ เอกสารทางธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. หลักในการเขยีนจดหมายทางธรุกจิ และ เอกสารทางธรุกจิ 
5. ประเภทของจดหมายธรุกจิ 
6. โครงสรา้งของจดหมาย และ เอกสารทางธรุกจิ 
7. ค าวล ีและ ส านวนในจดหมายธรุกจิ และและ เอกสารทางธรุกจิ 
8. เทคนคิเพิม่เตมิในการเขยีนเอกสารทางธรุกจิอืน่ ๆ – บันทกึ และ รายงานการประชมุ (Memorandum) 
9. วธิกีารเขยีนอเีมลท์ีเ่กีย่วขอ้งทางธรุกจิ ไดแ้ก ่การเขยีนตอบขอบคุณลกูคา้  การเขยีนจดหมายตอบรับ
แจง้ใหท้ราบ  
    การเขยีนตอบขอ้สงสยั การเขยีนจดหมายตอบลกูคา้อยา่งไรเมือ่ลกูคา้โกรธ การเขยีนจดหมายแสดง
ความเสยีใจ เป็นตน้ 
10. เทคนคิอืน่ๆ ในการเขยีนอเีมล ์ทางธรุกจิ11. ขอ้พงึระวงัในการเขยีนอเีมลใ์นทางธรุกจิ     
12. สรปุค าถาม และค าตอบทีผู่เ้ขา้สมัมนาตอ้งการรู ้เพือ่น าไปใชใ้นงาน 
   บรรยายโดย  อ.ประภาภรณ ์พนสัพรประสทิธิ ์   

การเขยีนอเีมลภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

จัดอบรมวนัที ่16 มนีาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 

Venue : Novotel  Bangkok Sukhumvit 20 
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ระยะเวลา :   หลักสตูร 1 วนั   (6 ชัว่โมง 

 
 อตัราคา่อบรม 

     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

Pro มา 3 ทา่นๆ ละ 3,300       231 (99) 3,432 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มยนืยนัการจดัอบรม 
การเขยีนอเีมลภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 
6. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 
 

 


