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Course: 
English Grammar for Business Writing 
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การเขียนทางธุรกิจ 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

การส่ือสารดว้ยภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์และโครงสรา้งทางภาษาท่ีถูกตอ้งมีความสาํคัญอย่างยิ่งสามารถทาํให้ผู้รบัเขา้ใจ

ความหมายของประโยคท่ีส่ือออกมาไดอ้ย่างชดัเจน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่าง ๆ เหล่านีไ้ม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไปท่ีจะเรียนรู ้หากคุณ

เป็นผูห้น่ึงท่ีตอ้งการเสริมทกัษะในการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  หลักสูตรนี ้สามารถช่วยคุณได ้เรียนรูว้ิธีการ พูด เขียน อย่างไรให้เป็น

ประโยค เทคนิควิธีการแกไ้ขจุดอ่อนแอท่ีมกัผิดพลาดในโครงสรา้งภาษา และเรียนรูอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใส่ใจเพ่ือการใชภ้าษาท่ี

ถกูตอ้ง ส่ิงต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยใหค้ณุเป็นผูห้น่ึงท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจนโอกาสท่ีคณุจะเรียนรูห้ลกัการ

และวิธีการในการพูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพียงคุณเป็นผูห้น่ึงท่ีไม่กลวัท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางภาษา 

เราสามารถชว่ยคณุได ้

 

ประโยชนท์ีท่่านจะได้รับ: 

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นไวยากรณแ์ละโครงสรา้งภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นสาํหรบัทกุทกัษะการใช ้

• แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยการทาํแบบฝึกหดัและรบัคาํปรกึษาตรวจแกจ้นเกดิความเขา้ใจ 

• ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะสามารถพฒันาความเขา้ใจและการใชภ้าษาองักฤษไดด้ว้ยตวัเองหลงัการอบรม 

 

หัวข้อบรรยาย: 

• ทาํความเขา้ใจไวยากรณภ์าษาองักฤษในระดบัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 

• ทาํความเขา้ใจโครงสรา้งภาษาองักฤษ และประโยคแบบตา่ง ๆ 

• ทาํแบบฝึกหดัโครงสรา้งไวยากรณภ์าษาองักฤษ 

• ทาํแบบฝึกหดัโครงสรา้งประโยค 

• สรุป และตอบขอ้ซกัถาม 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานทกุฝ่ายท่ีตอ้งการเสรมิสรา้งและแกไ้ขหลกัไวยากรณแ์ละโครงสรา้งทางภาษา หรือบคุคล

ทั่วไปท่ีสนใจ 

 

ลักษณะการอบรม:  

• บรรยาย, แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือทาํแบบฝึกหดัโดยวิทยากรใหค้าํปรกึษาตรวจแกอ้ยา่งทั่วถึง 
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วิทยากร:        

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

ประวัติการศึกษา 

• อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงไดร้บัพระราชทานเหรียญทองรางวลัเรียนดี) คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

• นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

Cambridge, Cambridge, UK 

 

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 – การปฏิบตัหิน้าทีด่้านการต่างประเทศ 

• หวัหนา้วชิาภาษาองักฤษ กองบญัชาการศกึษาสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

• ผูช้่วยเลขานกุารดา้นกิจการตา่งประเทศ กองบญัชาการศกึษา สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

• ผูป้ระสานงานและล่ามในการฝึกอบรมรว่มระหวา่งสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆของตา่งประเทศกบั  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (อาทิ FBI และ U.S. Department of State) ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และทกุประเทศในกลุ่มอาเซยีน  

• อาจารยพิ์เศษและวิทยากรรบัเชญิ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• อาจารยพิ์เศษ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

• วิทยากรรบัเชิญ ครุุสภา กระทรวงศกึษาธิการ  

• นกัวิจยันโยบายแห่งชาติและฝ่ายกิจการตา่งประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และ 

นวตักรรมแห่งชาติ ซึง่มี ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํและใหค้วามเห็นเก่ียวกบันโยบายของประเทศ และประสานงาน

ความรว่มมือกบันานาชาตแิละองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาติ 

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ UNESCO และ UN-ESCAP เป็นตน้)  

• เป็นคณะทาํงานรว่มกบักรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชยใ์นการเตรียมความพรอ้มของประเทศไทย 

ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรือ AEC 2015)  
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 24 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

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

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

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

  

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 
 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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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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