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Course: 

Effective E-mail Writing 
การพฒันาทกัษะการเขียน E-mail องักฤษทางธุรกจิ 
 
Duration:     1 Day (9:00 – 16:00) 

 

วัตถุประสงค:์ 
Develop English-Writing Skills of Professionals Who Regularly Use the Language in Writing E-Mails and Short Reports 
เพื่อพฒันาทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษของผูท้ี่ใชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า ในการเขียนอีเมลและรายงานอยา่งสัน้ 
 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: 

 Grammar Refresher การทบทวนไวยากรณ ์

 Theory, Examples, Discussion, And Exercises ทฤษฎี ตวัอยา่ง อภิปราย และแบบฝึกหดั 

 Identifying And Correcting Common Mistakes การระบแุละแกข้อ้ผิดพลาดทีเ่กิดขึน้บอ่ย 

 How to Write Effective E-Mails วิธีการเขียนอีเมลอยา่งมีประสทิธิผล 

 Language of Business English ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 

 E-Mail Writing Tips เคลด็ลบัในการเขยีนอีเมล 
 

รูปแบบในการฝึกอบรม:              
Highly Interactive and Practical. An Experienced Thai Seminar Leader Encourages Discussion And Questions In Both Thai 
And English. All Exercises in English with Explanation in Thai. Optimum Class Size Approximately 25  Participants, All 
About Same Level Of Ability. 
ไม่เนน้การบรรยาย แต่เนน้การปฏิบตัิ การอภิปราย ซกัถาม และการน าสิ่งที่เรียนไปใชไ้ดจ้ริง ผูส้อนเป็นชาวไทยที่มีประสบการณ์ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกาและออสเตรเลีย เคยสอนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ผูส้อนจะใชภ้าษาไทยในการอธิบาย 
แตต่วัอยา่งเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด จ านวนผูเ้ขา้เรยีนรบัไมเ่กิน 25 คน  
 

วิทยากร:        
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
ประวัติการศึกษา 

 อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ไดร้บัพระราชทานเหรยีญทองรางวลัเรยีนดี) คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 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, 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  

 มนษุยส์มัพนัธแ์ละจิตวิทยาในการท างาน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 การพฒันาบคุลกิภาพและศิลปะการพดูในท่ีชมุชน ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ประสบการณส์อน – การปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศ 

 หวัหนา้วชิาภาษาองักฤษ กองบญัชาการศกึษาส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

 ผูช้่วยเลขานกุารดา้นกิจการตา่งประเทศ กองบญัชาการศกึษา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

 ผูป้ระสานงานและลา่มในการฝึกอบรมรว่มระหวา่งส านกังานต ารวจแหง่ชาติ และหนว่ยงานตา่งๆของตา่งประเทศกบั  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (อาทิ FBI และ U.S. Department of State) ประเทศองักฤษ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศญ่ีปุ่ น  
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และทกุประเทศในกลุม่อาเซยีน  

 อาจารยพ์ิเศษและวิทยากรรบัเชิญ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 อาจารยพ์ิเศษ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

 วิทยากรรบัเชิญ ครุุสภา กระทรวงศกึษาธิการ  

 นกัวิจยันโยบายแหง่ชาติและฝ่ายกิจการตา่งประเทศ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และ 
นวตักรรมแหง่ชาติ ซึง่มี ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ท าหนา้ทีใ่นการจดัท าและใหค้วามเห็นเก่ียวกบันโยบายของประเทศ และประสานงานความรว่มมือกบันานาชาติ
และองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาติ ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น UNESCO และ UN-ESCAP เป็นตน้)  

 เป็นคณะท างานรว่มกบักรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชยใ์นการเตรยีมความพรอ้มของประเทศไทย 
ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรอื AEC 2015)  

 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork  
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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