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Course: 
English Grammar for Business Writing 
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การเขียนทางธุรกิจ 
 
Duration: 2 Day Training, 3 Hours/Day 

Time:  09:00 – 12:00 

 

หลักการและเหตุผล: 
การสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ หลกัไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาที่ถกูต้องมีความส าคญัอย่างยิ่งสามารถท าให้ผู้ รับ

เข้าใจความหมายของประโยคที่สือ่ออกมาได้อยา่งชดัเจน หลกัเกณฑ์และวิธีการตา่ง ๆ เหลา่นีไ้มใ่ช่เร่ืองยากอีกตอ่ไปท่ีจะเรียนรู้ หาก
คณุเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการเสริมทกัษะในการใช้ภาษาที่ถกูต้อง Grammar and Structure Clinic สามารถช่วยคณุได้ เรียนรู้วิธีการ พดู 
เขียน อยา่งไรให้เป็นประโยค เทคนิควิธีการแก้ไขจดุออ่นแอที่มกัผิดพลาดในโครงสร้างภาษา และเรียนรู้องค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องใสใ่จ
เพื่อการใช้ภาษาที่ถกูต้อง สิง่ต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะช่วยให้คณุเป็นผู้หนึง่ที่สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้อยา่งถกูต้องชดัเจนโอกาสที่คณุ
จะเรียนรู้หลกัการและวิธีการในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงคุณเป็นผู้หนึ่งที่ไม่กลวัที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องทางภาษา เราสามารถช่วยคณุได้ 
 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ: 

 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาองักฤษที่จ าเป็นส าหรับทกุทักษะการใช้ 

 แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการท าแบบฝึกหดัและรับค าปรึกษาตรวจแก้จนเกิดความเข้าใจ 

 ผู้ เข้ารับการอบรมจะสามารถพฒันาความเข้าใจและการใช้ภาษาองักฤษได้ด้วยตวัเองหลงัการอบรม 
 

หัวข้อบรรยาย: 

 ท าความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาองักฤษในระดบัตา่ง ๆ ที่มีผลตอ่การสือ่สาร 

 ท าความเข้าใจโครงสร้างภาษาองักฤษ และประโยคแบบตา่ง ๆ 

 ท าแบบฝึกหดัโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

 ท าแบบฝึกหดัโครงสร้างประโยค 

 สรุป และตอบข้อซกัถาม 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้บริหาร ผู้จดัการ หวัหน้างาน พนกังานทกุฝ่ายที่ต้องการเสริมสร้างและแก้ไขหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา หรือบคุคล
ทัว่ไปท่ีสนใจ 

 

ลักษณะการอบรม:  

 บรรยาย, แบง่กลุม่ยอ่ยเพื่อท าแบบฝึกหดัโดยวิทยากรให้ค าปรึกษาตรวจแก้อยา่งทัว่ถึง 
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วิทยากร:        
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
ประวัติการศึกษา 

 อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ได้รับพระราชทานเหรียญทองรางวลัเรียนดี) คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) 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 RWTH Aachen University, Aachen, Germany  

 มนษุย์สมัพนัธ์และจิตวิทยาในการท างาน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 การพฒันาบคุลกิภาพและศิลปะการพดูในท่ีชมุชน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการสอน – การปฏิบัตหิน้าที่ด้านการต่างประเทศ 

 หวัหน้าวชิาภาษาองักฤษ กองบญัชาการศกึษาส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

 ผู้ช่วยเลขานกุารด้านกิจการตา่งประเทศ กองบญัชาการศกึษา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

 ผู้ประสานงานและลา่มในการฝึกอบรมร่วมระหวา่งส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 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 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 
นวตักรรมแหง่ชาติ ซึง่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ท าหน้าที่ในการจดัท าและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายของประเทศ และประสานงาน
ความร่วมมือกบันานาชาตแิละองค์การระหวา่งประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาติ 
ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ UNESCO และ UN-ESCAP เป็นต้น)  

 เป็นคณะท างานร่วมกบักรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 
ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรือ AEC 2015)  
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 10, 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.  
(เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่าน Zoom Application) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266 
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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