ิ ธิภาพ
การเขียนอีเมล (ภาษาไทย) อย่างมีประสท
Effective Thai E-mail Writing
วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พน ัสพร

: อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะนํา/ ม ัน
: บริษ ัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จําก ัด
: อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษท
ั ปูนซิเมนต์ไทย จําก ัด
: อดีต ผูจ
้ ัดการส่วนบริหารธุรการ บริษ ัท อุตสาหกรรมทําเครือ
 งแก้วไทย จําก ัด(มหาชน)
 วชาญบรรยาย ด้านหล ักสูตร เลขานุการ บริหารระบบธุรการ
: ปัจจุบ ัน วิทยากรผูเ้ ชีย
ั/ ามากมาย
:การบริหารงานประชุมให้ก ับสถาบ ันภาคร ัฐและเอกชนชนนํ

26 สงิ หาคม 2564
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืO สาร ไม่วา่ จะเป็ นนั กบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลก
หลักสูตรนีจ
I งึ ได ้พัฒนาขึน
I มาเพือ
O ให ้ทีมนักสอ
ู ค ้า
ั พันธ์ และพนั กงานทีต
ืO สาร ได ้เรียนรู ้ทังI เทคนิควิธแ
ืO สารในการเข ้าถึง
สม
O ้องการพัฒนาทักษะการสอ
ี ละฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารสอ
ืO สารทางจดหมายและอีเมล์ รวมทังI เอกสารอืน
ผู ้รับสารด ้วยการสอ
O ๆ อย่างเป็ นระบบ รวมทังI เคล็ดลับอืน
O ๆ ทีจ
O ะทําให ้ผู ้
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
O ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
ืO สารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
1. เพือ
O สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
O งหลักการและเทคนิคการสอ
้
ืO สารทางทางจดหมายและอีเมล์ทงั I ภายในและ
2. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไO ด ้ไปประยุกต์ใชในการส
อ
ภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
3. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไO ด ้ไปประยุกต์ใช ้ในการเขียน E-mail เชิงทางธุรกิจ
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความรู ้ทัวO ไปในการเขียนจดหมาย และ เอกสารอืน
O ๆทีจ
O ํ าเป็ น
สงิO ทีต
O ้องคํานึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ
ิ ธิภาพ
ขัน
I ตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสท
หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ
ประเภทของจดหมายธุรกิจ
โครงสร ้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ
ํ นวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ
คําวลี และ สา
เทคนิคเพิม
 เติมในการเขียนเอกสารทางธุรกิจอืน
 ๆ – บ ันทึก และ รายงานการประชุม
(Memorandum)
9. วิธก
ี ารเขียนอีเมล์ทเีO กีย
O วข ้องทางธุรกิจ ได ้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค ้า การเขียนจดหมายตอบรับแจ ้งให ้
ั การเขียนจดหมายตอบลูกค ้าอย่างไรเมือ
ทราบ การเขียนตอบข ้อสงสย
O ลูกค ้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดง
ี ใจ เป็ นต ้น
ความเสย
10. เทคนิคอืน
 ๆ ในการเขียนอีเมล์ ทางธุรกิจ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

11. ข้อพึงระว ังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ
ั มนาต ้องการรู ้ เพือ
้
12. สรุปคําถาม และคําตอบทีผ
O ู ้เข ้าสม
O นํ าไปใชในงาน

ใบร ับรอง: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีI
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีO 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีO 014-2-63503-8
O บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
ชือ
ืO บริษัทของท่าน และชือ
O หลักสูตร
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in ทีO 0-2615-4479 พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังO จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
O า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีO 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี 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, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซต์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา,การเขียนอีเมล,ภาษาไทย,อย่างมืประสิทธิภาพ,การเขียน E-mail,การเขียนE-mailเชิงธุรกิจ,เลขานุการ,นักขาย,การเขียน
จดหมาย,การออกเอกสาร

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

