ิ ปะการเขียนและการตอบคําถาม
หล ักสูตร ศล
ื ออนไลน์
ในสอ
(The Art of Online Writing and Answer)

วิทยากร: อาจารย์ มงคล ต ันติสข
ุ ม
ุ าล

O วชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ 12 รางวัลนั กพูดดีเด่น
วิทยากรผู ้เชีย
พร ้อมปริญญาด ้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ
มากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทัง] ภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน

26 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
O ัดอบรมอาจเปลีย
O นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การเขียนเป็ นความสามารถพื]นฐานของคนทุก คน แต่ค นสว่ นใหญ่กั บมีปัญหาในการเปลีย
O นภาษาพูดให ้เป็ น
ืO สาร กําหนดโครงเรือ
ภาษาเขียนเพือ
O ให ้ผู ้อ่านเข ้าใจได ้ตรงตามทีต
O ้องการสอ
O งไม่เป็ น จัดลําดับหัวข ้อเรือ
O งและเนื]อหาทีO
จะเขียนไม่เป็ น เขียนได ้ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถทําให ้ผู ้อ่านเข ้าใจได ้ดีพอ หรือ ไม่สามารถสร ้างความพึงพอใจจากผู ้
ืO ออนไลน์มักถูกทิง] ไว ้ในระบบเป็ นเวลายาวนาน ทัง]
ถามในการเขียนตอบคําถาม อีกทัง] ข ้อเขียนหรือคําตอบทีล
O งในสอ
้
ยังอาจถูกนํ าไปใชอ ้างอิงโดยผู ้อืน
O ต่อๆไป ผู ้เขียนจึงควรมีความรู ้ในการเขียนอย่างเหมาะสม
O สารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร จึงได ้ออกแบบขึน
หลั ก สูตรศิลปะการเขียนและสือ
] เพืOอช่วยพัฒนาให ้ผู ้เข ้ารั บ
O
ื
การฝึ กอบรมสามารถพั ฒ นาทัก ษะในการเขียนเพืOอ การติด ต่อ สอ สารให ้ดีขน
ึ] ทําให ้เนื]อ หามีความน่ าสนใจ สามารถ
สร ้างความเข ้าใจ และความพึงพอใจของผู ้อ่านหรือลูกค ้าได ้ เพือ
O สร ้างความมัOนใจในตนเอง และประสบความก ้าวหน ้า
ในหน ้าทีก
O ารงานและในชวี ต
ิ ต่อไป
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการของการเขียนทีด
O ี
2. เพือ
O ฝึ กฝนทักษะพืน
] ฐานในการเขียนให ้แก่ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
้
3. เพือ
O สร ้างความมัOนใจให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรมในการเขียนบทความ แจ ้งข่าวสารหรือตอบคําถาม ไปใชใน
การปฏิบต
ั งิ านจริงอย่างได ้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้ าหมายของตนเองและองค์กร
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. หลักการเขียนพืน
] ฐาน
2. การเตรียมตัวในการเขียน
3. การสร ้างโครงเรือ
O ง
4. การเขียนแบบเรียงตามลําดับเวลา
5. การเขียนทีไO ด ้จัดลําดับหัวข ้อ
6. การเขียนในลักษณะเป็ นเหตุเป็ นผล
7. การเขียนเพือ
O การจูงใจให ้ผู ้อ่านเห็นคล ้อยตาม
้
8. การใชภาษาและคํ
าพูดทีเO หมาะสมในการเขียน
9. การตอบคําถามต่างๆ
10. การใชรู้ ปภาพ การย่อรูป ให ้เหมาะสมกับจอภาพ เพือ
O ประกอบข ้อความ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

11. สรุปคําถาม-คําตอบ
ั
รูปแบบการสมมนา
ิ ธิภาพ
1.
การบรรยาย หลักการเขียนอย่างมีประสท
2.
การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารเขียนในลักษณะต่าง ๆ

ใบประกาศนียบ ัตรโดย: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

26 พฤศจิกายน 2561
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟ็กซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีO 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีO 014-2-63503-8
O บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีO 0-2615-4479
ืO บริษัท เบอร์ตด
O หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังO จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
O า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไO ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

O ออนไลน์,The Art of Online Writing and Answer
หลักสูตรทัOวไป, พนักงาน,การเขียน,การตอบคําถาม,สือ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

