Course:

English for Business Writing Skills
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิ จ
Duration:
Time:

2 Day Training, 3 Hours/Day
09:00 – 12:00

หลักการและเหตุผล:
หลักสูตร English for Business Writing Skills Course: One Day Program นี ้ เป็ นการเรี ยนรู้ หลักสาคัญ ต่างๆ ในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ อันจะช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้ อย่าง
ราบรื่ นและถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของมารยาทสากลและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือ่ สารทาง
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล
หัวข้ อบรรยาย:
 Culture & Manners: เรี ยนรู้หลักภาษา วัฒนธรรม และมารยาททีส่ าคัญต่างๆ ในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ เข้ าใจลักษณะ
การดาเนินการสนทนาในภาษาอังกฤษและป้องกันไม่ให้ เกิดการผิดมารยาทขึ ้น
 Business English in 21st Century: เรี ยนรู้ศพั ท์และสานวนในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่นยิ มใช้ ในการติดต่อสือ่ สาร
กันในปั จจุบนั
 Sample of Business English Writing: เรี ยนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจากตัวอย่างการเขียนจริ งที่แพร่หลายใน
ปั จจุบนั และพิจารณารูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่ถกู ต้ องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
 Practicing Business English Writing: การกาหนดสถานการณ์จาลองจากการปฏิบตั งิ านจริ งในการเขียนเพื่อดาเนินการ
ติดต่อสือ่ สารธุรกิจด้ วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ มีโอกาสฝึ กฝนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจให้ มคี วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์จาลองต่างๆทีก่ าหนดขึ ้น
 Post Test: การทดสอบหลังการอบรมด้ วยข้ อสอบ Multiple Choice จานวน 30 – 40 ข้ อ เพื่อทดสอบการจดจาหลักสาคัญ
ต่างๆ ที่ได้ รับการอบรมไป
เหมาะสาหรับ:
 ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ างาน พนักงานทุกฝ่ ายที่ต้องการเสริ มสร้ างและแก้ ไขหลักไวยากรณ์และโครงสร้ างทางภาษา หรื อ
บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
ลักษณะการอบรม:
 บรรยาย, แบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อทาแบบฝึ กหัดโดยวิทยากรให้ คาปรึกษาตรวจแก้ อย่างทัว่ ถึง
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ประวัติการศึกษา
 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ รับพระราชทานเหรี ยญทองรางวัลเรียนดี) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Philosophy in Innovation, Strategy and Organization, Cambridge Judge Business School, University of
Cambridge, Cambridge, UK
การฝึ กอบรม
 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
 มนุษย์สมั พันธ์และจิตวิทยาในการทางาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชมุ ชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการสอน – การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้านการต่ างประเทศ
 หัวหน้ าวิชาภาษาอังกฤษ กองบัญชาการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
 ผู้ช่วยเลขานุการด้ านกิจการต่างประเทศ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
 ผู้ประสานงานและล่ามในการฝึ กอบรมร่วมระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆของต่างประเทศกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (อาทิ FBI และ U.S. Department of State) ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปนุ่
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และทุกประเทศในกลุม่ อาเซียน
 อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 วิทยากรรับเชิญ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 นักวิจยั นโยบายแห่งชาติและฝ่ ายกิจการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน โดยอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทาหน้ าที่ในการจัดทาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ และประสานงาน
ความร่วมมือกับนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, สหประชาชาติ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น UNESCO และ UN-ESCAP เป็ นต้ น)
 เป็ นคณะทางานร่วมกับกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทย
ในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (ASEAN Economics Community หรื อ AEC 2015)
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วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 12, 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
(เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่ าน Zoom Application)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266,
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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