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หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ The Connection  Seminar Center 
   

   
 
หลกัสตูร 1 วนั 
 

จดหมายธรุกจิถอืเป็นการสือ่สารธรุกจิรูปแบบหนึง่ เป็นจดหมายทีใ่ชต้ดิตอ่ระหวา่งกันในวงธรุกจิโดยมจุีดประสงค์
อยา่งใดอยา่งหนึง่ในการด าเนนิธรุกจิ เชน่เสนอขายสนิคา้หรอืบรกิาร สัง่ซือ้ สนิคา้และตอบรับการสัง่ซือ้ ตดิตามหน้ี 
รอ้งเรยีนเกีย่วกับขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหาย เป็นตน้ จดหมายธรุกจิมคีวามแตกตา่งจากจดหมายสว่นตวับา้งในดา้น
รูปแบบและการใชถ้อ้ยค าภาษา กลา่วคอืจดหมายธรุกจิสว่นใหญม่รูีปแบบและการใชภ้าษาเป็นทางการหรอืคอ่นขา้งเป็น
ทางการไมใ่ชภ้าษาปากหรอืภาษาพูดดังทีมั่กปรากฏในจดหมายสว่นตวั  
 
วตัถปุระสงค:์   
   

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งหลักการและเทคนคิการสือ่สารทางจดหมายและอเีมล ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสือ่สารทางทางจดหมายและอเีมลท์ัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีน E-mail เชงิธรุกจิ 

 
เน้ือหาเวลา 09.00-16.00 น. 

หัวขอ้สมัมนา 

1. ความส าคัญและประโยชนท์ีบ่คุลากรและองคก์รไดร้ับจากการเขยีนจดหมาย หนังสอื เอกสารทางธรุกจิทีด่ ี
และมปีระสทิธภิาพ 
 

2. ปัญหาและผลกระทบจากการสือ่สารทีผ่ดิพลาด คลาดเคลือ่น และไมเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาด!! ทีส่รา้งความ
เสยีหายอยา่งรา้ยแรง!!... ในการเขยีนจดหมายธรุกจิ 
 

3ลักษณะของจดหมายธรุกจิทีด่ ี(ชดัเจน กระชบั สมบรูณ์สภุาพ เป็นระบบเบยีบ และมเีสน่ห)์ 
 

4. เทคนคิการเขยีนเอกสารเชงิธรุกจิ? ทีผู่เ้ขยีนตอ้งค านงึถงึ หลักการพืน้ฐานทีส่ าคัญของการเขยีนเชงิธรุกจิ 
 

- การศกึษาท าความเขา้ใจ การจับประเด็นและวัตถปุระสงคห์รอืเป้าหมายทีถ่กูตอ้งแมน่ย า 
- การวเิคราะหป์ระเมนิ การสือ่ดว้ย “การเขยีน” (ทางการ, ส าคัญ, สือ่สาร, ชัดเจนฯ) 
- สิง่ทีค่วรค านงึ กอ่นลงมอื รา่งเอกสาร และสาระส าคัญหลัก 
- การรวบประเด็นส าคัญ และล าดับขอ้ความ 
- การตรวจทานความถกูตอ้ง 
5. วธิกีารใชภ้าษาไทยในการเขยีนเชงิธรุกจิที ่“ถกูตอ้ง กระชบั ทันสมัย” 

- รปูแบบ “โครงสรา้งประโยค” ทีส่มบรูณ์ 
- การเริม่ตน้ การลงทา้ย และการจัดการกบัองคป์ระกอบเชงิทะเบยีนเอกสาร และการอา้งองิ 
- การใชค้ าถกูความหมาย ทันสมัย มกีาละเทศะ สรา้งความประทับใจ 
- การใช ้“ค าเชือ่ม” ประโยคใหถ้กูตอ้ง สละสลวย 
- การเชือ่มโยงแตล่ะ “ยอ่หนา้” อยา่งสอดคลอ้ง 
6. รปูแบบ และความหมายของการเขยีนเชงิธรุกจิแตล่ะประเภท 
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7. เทคนคิการเขยีนบันทกึขอ้ความ (MEMO) เพือ่การตดิตอ่ประสานงานหรอืสัง่งาน “ภายใน” องคก์ร 
 

- รปูแบบและองคป์ระกอบของบันทกึขอ้ความ (MEMO) 
- ลักษณะของบันทกึขอ้ความ (MEMO) ทีด่ ี
- หลักการและวธิเีขยีนบันทกึขอ้ความ (MEMO) รปูแบบตา่งๆ 
8. เทคนคิการเขยีนจดหมายธรุกจิ เพือ่การสือ่สาร “ภายนอก” ระหวา่ง “ลกูคา้กบัองคก์ร” หรอื “องคก์รธรุกจิ” 
 
- ลักษณะและขัน้ตอนของการเขยีนจดหมายธรุกจิทีด่ ี
- การจัดท าดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index) 
- การจัดวางรปูแบบของการเขยีนจดหมายธรุกจิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา 
- รปูแบบการเขยีนจดหมายธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม มกีาละเทศะ 
9. Workshop : ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนนาเทคนคิไปใชใ้นการเขยีนเชงิธรุกจิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ ์

อดตีเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะน า้มนั 

บรษิทั เอสโซแ่สตนดารด์ ประเทศไทย จ ากดั 

อดตีเลขานุการ ฝ่ายบคุคล  บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั 

ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธุรการ  บรษิทั อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย จ ากดั(มหาชน) 

 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม 30  คน 
 
กลุม่เป้าหมาย พนักงานทกุระดับ  พนักงานขาย เจา้หนา้ทีธ่รุการ เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย-ตลาด เลขานุการทกุฝ่ายงาน 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป หัวหนา้งาน ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูส้นใจทั่วไป 
 

▪ อัตราคา่อบรม 
                                      ( รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม  และวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1  ทา่น (Onsite) 3,800 266 114 3,952 

คา่อบรม 1  ทา่น (online) 2,900 203 87 3,016 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496  ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ 

โซลชูัน่  และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  พรอ้มระบชุือ่บรษัิท

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

Solution Ltd, Partnership) 
  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com :, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
เทคนคิการเขยีนเอกสารเชงิธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 
 

 

 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________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: ____________________________________________________________________________  

 
กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่ 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 


