
 

 Professional Training Solution 

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจทีม่ีประสิทธิภาพ 
วันที ่18 กรกฎาคม 2565 /วันที ่15 กนัยายน 2565 

วันที ่15 พฤศจกิายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 
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เทคนคิการเขยีนเอกสารเชงิธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

หลกัสตูร 1 วนั 
 

จดหมายธรุกจิถอืเป็นการสือ่สารธรุกจิรูปแบบหนึง่ เป็นจดหมายทีใ่ชต้ดิตอ่ระหวา่งกันในวงธรุกจิโดยมจุีดประสงค์
อยา่งใดอยา่งหนึง่ในการด าเนนิธรุกจิ เชน่เสนอขายสนิคา้หรอืบรกิาร สัง่ซือ้ สนิคา้และตอบรับการสัง่ซือ้ ตดิตามหน้ี รอ้งเรยีน
เกีย่วกับขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหาย เป็นตน้ จดหมายธรุกจิมคีวามแตกตา่งจากจดหมายสว่นตวับา้งในดา้นรูปแบบและการ
ใชถ้อ้ยค าภาษา กลา่วคอืจดหมายธรุกจิสว่นใหญม่รูีปแบบและการใชภ้าษาเป็นทางการหรอืคอ่นขา้งเป็นทางการไมใ่ชภ้าษา
ปากหรอืภาษาพูดดังทีมั่กปรากฏในจดหมายสว่นตัว  
 
วตัถปุระสงค:์   
   

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งหลักการและเทคนคิการสือ่สารทางจดหมายและอเีมล ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีน E-mail เชงิธรุกจิ 

 
เนือ้หาเวลา 09.00-16.00 น. 

1. ความรูท้ั่วไปในการเขยีนจดหมายธรุกจิ จดหมายราชการ และ เอกสารอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
2. สิง่ทีต่อ้งค 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. วธิกีารเขยีนจดหมายทีเ่กีย่วขอ้งทางธรุกจิ ไดแ้ก ่การเขยีนตอบขอบคณุลกูคา้  การเขยีนจดหมายตอบรับ

แจง้ใหท้ราบ การเขยีนตอบขอ้สงสยั  
9. การเขยีนจดหมายตอบลกูคา้อยา่งไรเมือ่ลกูคา้โกรธ การเขยีนจดหมายแสดงความเสยีใจ เป็นตน้ 
10. เทคนคิอืน่ๆ ในการเขยีนจดหมายอเีมล ์ทางธรุกจิ  
11. ขอ้พงึระวังในการเขยีนอเีมลใ์นทางธรุกจิ  
12. สรปุค าถาม และค าตอบทีผู่เ้ขา้สมัมนาตอ้งการรู ้เพือ่น าไปใชใ้นงาน 

 
วทิยากร  
อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ ์
 
ประสบการณ ์
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารงานธรุการท ัว่ไป บรษิทัอตุสาหกรรมท าแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานคณะอ านวยการกองทนุการศกึษาของสมาคมเลขานุการสตรแีหง่ประเทศไทย 
วทิยากรรบัเชญิบรรยายและฝึกอบรมใหก้บัสถาบนัตา่ง ๆ มากมายท ัง้ภาครฐัและเอกชนอดตี 
เลขานุการฝ่ายจดัการ บรษิทัอตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทยจ ากดั (มหาชน)  
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จ านวนผูเ้ขา้อบรม  20  คน 
 
กลุม่เป้าหมาย พนักงานทกุระดับ  พนักงานขาย เจา้หนา้ทีธ่รุการ เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย-ตลาด เลขานุการทกุฝ่ายงาน 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป หัวหนา้งาน ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูส้นใจทั่วไป 
 
 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่น 4,000 280 (120) 4,160 

คา่สมัมนา 2 ทา่นๆละ 3,700 259 (111) 3,848 

มา 3 ทา่น ๆ ละ  3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd,Partnership) 
          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 
 
  

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

เทคนคิการเขยีนเอกสารเชงิธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์______________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

