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Course: 
English for Business Writing Skills 
การเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 

 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 

หลักสูตร  English for Business Writing Skills Course: One Day Program นี ้เป็นการเรียนรู้หลักสําคัญต่างๆ ในการเขียน

ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารเชิงธุรกิจ อนัจะช่วยพฒันาให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนและ

ถกูต้องมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของมารยาทสากลและการสือ่สารภาษาองักฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอยา่งมี

ประสทิธิภาพและเกิดสมัฤทธิผล 

 

หัวข้อบรรยาย: 

• Culture & Manners: เรียนรู้หลกัภาษา วฒันธรรม และมารยาทท่ีสาํคญัตา่งๆ ในการเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือให้เข้าใจลกัษณะ

การดาํเนินการสนทนาในภาษาองักฤษและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการผิดมารยาทขึน้ 

• Business English in 21st Century: เรียนรู้ศพัท์และสาํนวนในการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่ีนิยมใช้ในการตดิตอ่สือ่สาร

กนัในปัจจบุนั 

• Sample of Business English Writing : เรียนรู้การเขยีนภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจจากตวัอยา่งการเขียนจริงท่ีแพร่หลายใน

ปัจจบุนั และพิจารณารูปแบบการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่ีถกูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

• Practicing Business English Writing: การกําหนดสถานการณ์จําลองจากการปฏิบตังิานจริงในการเขยีนเพ่ือดาํเนินการ

ติดตอ่สือ่สารธุรกิจด้วยภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจให้มคีวาม

เหมาะสมกบัสถานการณ์จําลองตา่งๆ ท่ีกําหนดขึน้ 

• Post Test: การทดสอบหลงัการอบรมด้วยข้อสอบ Multiple Choice จํานวน 30 – 40 ข้อ เพ่ือทดสอบการจดจําหลกัสาํคญั

ตา่งๆ ท่ีได้รับการอบรมไป 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผู้บริหาร ผู้จดัการ หวัหน้างาน พนกังานทกุฝ่ายท่ีต้องการเสริมสร้างและแก้ไขหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา หรือ

บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

 

ลักษณะการอบรม:  

• บรรยาย, แบง่กลุม่ยอ่ยเพ่ือทําแบบฝึกหดัโดยวิทยากรให้คาํปรึกษาตรวจแก้อยา่งทัว่ถึง 
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วิทยากร:        

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จาํกดั 

ประวัติการศึกษา 

• อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ได้รับพระราชทานเหรียญทองรางวลัเรียนดี) คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

• นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

• Master of Philosophy in Innovation, Strategy and Organization, Cambridge Judge Business School, University of 

Cambridge, Cambridge, UK 

 

การฝึกอบรม 

• Management, Entrepreneurship & Global Leadership ณ LSE (London School of Economics and Political Science), 

University of London, London, UK & Peking University, Beijing, China  

• International Entrepreneurship Program ณ RWTH Aachen University, Aachen, Germany  

• มนษุย์สมัพนัธ์และจิตวิทยาในการทํางาน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• การพฒันาบคุลกิภาพและศิลปะการพดูในท่ีชมุชน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการสอน – การปฏิบัตหิน้าที่ด้านการต่างประเทศ 

• หวัหน้าวชิาภาษาองักฤษ กองบญัชาการศกึษาสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ  

• ผู้ช่วยเลขานกุารด้านกิจการตา่งประเทศ กองบญัชาการศกึษา สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ  

• ผู้ประสานงานและลา่มในการฝึกอบรมร่วมระหวา่งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ และหนว่ยงานตา่งๆของตา่งประเทศกบั  

ประเทศสหรัฐอเมริกา (อาทิ FBI และ U.S. Department of State) ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศญ่ีปุ่ น  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และทกุประเทศในกลุม่อาเซยีน  

• อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

• อาจารย์พิเศษ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

• วิทยากรรับเชิญ ครุุสภา กระทรวงศกึษาธิการ  

• นกัวิจยันโยบายแหง่ชาติและฝ่ายกิจการตา่งประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 

นวตักรรมแหง่ชาติ ซึง่ม ีฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทําหน้าท่ีในการจดัทําและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายของประเทศ และประสานงาน

ความร่วมมือกบันานาชาตแิละองค์การระหวา่งประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาต ิ

ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ UNESCO และ UN-ESCAP เป็นต้น)  

• เป็นคณะทํางานร่วมกบักรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรือ AEC 2015)  
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี  20 กนัยายน 2561 เวลา  09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23)  หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 

 

 

 

แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สาํนกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามคาํแหง 39  แขวงพลบัพลา 

 เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 02-318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกับภาษี: โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

 ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสาํรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

• เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

• ในกรณีท่ีทา่นสาํรองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 

  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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