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Course: 
English for Business Writing Skills 
การเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
หลักสูตร English for Business Writing Skills Course: One Day Program นี ้ เป็นการเรียนรูห้ลักส าคัญต่างๆ  ในการเขียน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ อนัจะช่วยพฒันาใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกิจไดอ้ย่างราบรื่นและ
ถกูตอ้งมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมารยาทสากลและการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดสมัฤทธิผล 
 

หวัข้อบรรยาย: 

• Culture & Manners: เรยีนรูห้ลกัภาษา วฒันธรรม และมารยาทที่ส  าคญัตา่งๆ ในการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะ
การด าเนินการสนทนาในภาษาองักฤษและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการผิดมารยาทขึน้ 

• Business English in 21st Century: เรยีนรูศ้พัทแ์ละส านวนในการเขียนภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจที่นิยมใชใ้นการติดต่อสื่อสาร
กนัในปัจจบุนั 

• Sample of Business English Writing: เรยีนรูก้ารเขียนภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจจากตวัอย่างการเขียนจรงิที่แพรห่ลายใน
ปัจจบุนั และพิจารณารูปแบบการเขียนภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจที่ถกูตอ้งเหมาะสมในสถานการณต์า่งๆ 

• Practicing Business English Writing: การก าหนดสถานการณจ์ าลองจากการปฏิบตัิงานจรงิในการเขียนเพื่อด าเนินการ
ติดต่อสื่อสารธุรกิจดว้ยภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดมี้โอกาสฝึกฝนการเขียนภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจใหมี้ความ
เหมาะสมกบัสถานการณจ์ าลองตา่งๆที่ก าหนดขึน้ 

• Post Test: การทดสอบหลงัการอบรมดว้ยขอ้สอบ Multiple Choice จ านวน 30 – 40 ขอ้ เพื่อทดสอบการจดจ าหลกัส าคญั
ตา่งๆ ที่ไดร้บัการอบรมไป 

 

เหมาะส าหรับ: 

• ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานทกุฝ่ายที่ตอ้งการเสรมิสรา้งและแกไ้ขหลกัไวยากรณแ์ละโครงสรา้งทางภาษา หรอื
บคุคลทั่วไปที่สนใจ 

 

ลักษณะการอบรม:  

• บรรยาย, แบง่กลุม่ย่อยเพื่อท าแบบฝึกหดัโดยวิทยากรใหค้ าปรกึษาตรวจแกอ้ย่างทั่วถึง 
 

วิทยากร:        
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
ประวัตกิารศึกษา 

• อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งไดร้บัพระราชทานเหรยีญทองรางวลัเรียนดี) คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

• นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

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

• Management, Entrepreneurship & Global Leadership โดย LSE (London School of Economics and Political Science), 
University of London, UK & Peking University, China ณ Peking University (Beijing University), Bejing, China 

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

• AAAS – TWAS Course on Science and Diplomacy โดย American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
& The World  Academy of Sciences (TWAS) ณ International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy  

• Research & Innovation Management ณ  Katholieke Universiteit (KU Leuven), Leuven, Belgium 
 

ประสบการสอน – การปฏิบัติหน้าทีด่้านการต่างประเทศ 

• หวัหนา้วิชาภาษาองักฤษ กองบญัชาการศกึษาส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

• ผูช้่วยเลขานกุารดา้นกิจการตา่งประเทศ กองบญัชาการศกึษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

• ผูป้ระสานงานและล่ามในการฝึกอบรมรว่มระหวา่งส านกังานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานตา่งๆของตา่งประเทศกบั  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (อาทิ FBI และ U.S. Department of State) ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น  
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และทกุประเทศในกลุ่มอาเซียน  

• อาจารยพ์ิเศษและวิทยากรรบัเชิญ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• อาจารยพ์ิเศษ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

• วิทยากรรบัเชิญ ครุุสภา กระทรวงศกึษาธิการ  

• นกัวิจยันโยบายแห่งชาติและฝ่ายกิจการตา่งประเทศ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และ 
นวตักรรมแห่งชาติ ซึง่มี ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ท าหนา้ที่ในการจดัท าและใหค้วามเห็นเก่ียวกบันโยบายของประเทศ และประสานงาน
ความรว่มมือกบันานาชาติและองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาติ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น UNESCO และ UN-ESCAP เป็นตน้)  

• เป็นคณะท างานรว่มกบักรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชยใ์นการเตรยีมความพรอ้มของประเทศไทย 
ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรอื AEC 2015)  
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 19 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwor 
  

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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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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