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การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน E-mail

)

Effective English Business Writing via E-Mail
วันที่จัด รุ่น 11 : วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
เวลา 09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 15 ท่าน
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
นักปฏิบัติงานทุกตาแหน่งและระดับ จาเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่าง
กันในบางโอกาสด้าน "การเขียน" ด้วย "ภาษาอังกฤษ" โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
คื อ ความเข้ าใจที่ ต รงกั น และ ประทั บ ใจ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผลที่
ต้องการได้รับ ดังนั้น ทักษะการเขียนด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความสาคัญใน
การติ ด ต่ อ ประสานงานในปั จ จุ บั น ที่ มิ ได้ จ ากั ด อยู่ เพี ย งในประเทศ แต
ครอบคลุมไปถึงการติดต่อระดับนานาชาติในด้านการค้า การประสานความ
ร่วมมือ ตลอดจนการขอและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดังนั้น นัก ปฏิบัติงานจึงมีความจาเป็นที่จ ะต้องได้รับการเสริมสร้าง
"ทั ก ษะการเขี ย น" คื อ ผู้ เขี ย นมี ค วามมั่ น ใจในการเขี ย นด้ ว ยหลั ก การ
ขั้นตอน กระบวนการ
ควบคุ่ ไ ปกั บ การเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐาน "ความสามารถในการใช้
ภาษาอั งกฤษ" ด้ า นค าศั พ ท์ ได้ อ ย่ างชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง ตามความหมายที่
ต้อ งการสื่ อ และ ด้านส านวน ได้ อย่ าง สุภ าพ กระชั บ และ สมบู ร ณ์
เพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้กับผู้อ่าน

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. การพัฒนาทักษะการเป็น "นักเขียนที่ดี" ด้วยมาตรฐานของผู้เขียน
2. การเสริมสร้ างความรู้ความสามารถในการสื่อเขีย น "ภาษาอังกฤษ"
ด้วยความเข้าใจ
3. การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ลุ่ ม จากกรณี ศึ ก ษา ตลอดจนการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผล
4. การเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจของผู้ เ ขี ย นโดยยึ ด หลั ก การ และ
กระบวนการที่ดี

สมาชิก

: 3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป : 4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 มาตรฐานการสื่อสาร และ การพัฒนาเอกลักษณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
 กลยุทธการเป็น “นักเขียนที่ดี”
 ขั้นตอนในการฝึก
 การใช้โครงสร้าง
 หลักการตรวจทานครบ “5 Cs หรือ 5 ความ”
 การใช้ “กระบวนการ” การเขียนที่เกิดผล
 มาตรฐานรูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail”
 การเขียนด้วยเทคนิค Inf.-Mapping
 ฝึกปฏิบัติกลุ่ม ( Group Case Study)
 การเขียน “จดหมาย” และ “บันทึก” ผ่าน E-mail
 ฝึกปฏิบัติกลุ่ม (ต่อ)
 นาเสนอผลงานกลุ่ม และ
 การวิเคราะห์ “คาศัพท์” และ “สานวน”
 การประเมินผลงานกลุ
่ม –ความรูEnglish
้/ความชานาญ
การใช้ภาษาอังกฤษ
Effective
Business
 สรุป/คาถาม – คาตอบ

Writing via E-Mail
เรียนรู้การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่องานทางอีเมล์ ทุกประเภท

วิทยากร

คุณประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรอิสระ/วิทยากรบรรยายมากว่า 25 ปี
อดีตผู้จดั การส่วนบริหารทั่วไป
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 หลักสูตรที่แนะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 
1. การบริหารงานเอกสาร
2. เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร
3. การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-717-3000 ต่อ 81
Email: et@tpa.or.th
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

