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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่ างมืออาชีพ
วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ0
PRINCIPLES

ในยุค โลกไร้ พรมแดน และการเปิ ดการค้ า เสรี กับ นานาอารยะประเทศนันD การติ ด ต่อ สืG อ สารโดยใช้
ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญยิGงนัก ในอันทีGจะติดต่อทําธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ
ติดต่อสืGอสารด้ วยเอกสาร หรื อจดหมาย Email เนืGองด้ วย จดหมายและ Email เป็ นสืGอทีGใช้ ในการแสดงหรื อยืนยัน
ข้ อความต่างๆ ทีGได้ มีการตกลงกันไว้ ซึGงจะใช้ เป็ นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี D Email ยังเป็ นวิธีการสืGอสารทีG
นับวันจะเพิGมอิทธิ พลต่อการใช้ ในทางธุรกิจมากขึนD ดังนันD การเรี ยนรู้ เทคนิคและวิธีในการสืGอสารด้ วยการเขียน
จดหมายและ Email รวมทังเอกสารอื
D
Gนๆ ทางธุรกิจด้ วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ Dงถึง
วัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้ างความประทับใจทีGดีตอ่ ลูกค้ าทีGติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ
หลักสูตรนี Dจึงได้ พฒ
ั นาขึ DนมาเพืGอให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ไม่ว่าจะเป็ นนักบริ หาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้ า
สัมพันธ์ และพนักงานทีGต้องการพัฒนาทักษะการสืGอสารด้ านภาษาอังกฤษ ได้ เรี ยนรู้ทงเทคนิ
ัD
ควิธีและฝึ กปฏิบตั ิการ
สืGอสารในการเข้ าถึงลูกค้ าด้ วยการสืGอสารทางจดหมายและ Email รวมทังเอกสารอื
D
Gนๆ ทางธุรกิจทีGจําเป็ นอย่างเป็ น
ระบบ รวมทังเคล็
D ดลับอืGน ๆ ทีGจะทําให้ ผ้ อู บรมได้ เข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยตนเองเมืGอปฏิบตั งิ านจริง
OBJECTIVES

1.
2.
3.
4.

เพืGอให้ เข้ าใจในหลักการและเทคนิคในการเขียน E-Mail ทีGดี
เพืGอเรี ยนรู้รูปแบบต่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเขียน E-Mail, จดหมาย และบันทึก
เพืGอให้ ทราบว่าสิGงทีGควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail
เพืGอให้ ทราบถึงขันตอนและกลยุ
D
ทธ์ในการเขียนในรูปแบบต่างๆ ทีGถกู ต้ อง
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AREAS OF STUDY

1. มาตรฐาน (Standard)
• จุดมุง่ หมายของการสืGอการเขียน (Business writing purpose)
• ความสําคัญและหลักการในการ “เขียนทีGดี” เชิงธุรกิจ (Effectiveness of business writing)
• มาตรฐานการพัฒนา และ ขันตอน
D
การ “เขียนทีGดี” (Basic for good business Writing skills)
• เทคนิคการใช้ ภาษาอังกฤษในการสืGอการ “เขียนทีGดี” (English business writing Technic)
2. กลยุทธ์ (Strategies)
• กลยุทธ์ และ กระบวนการ “นักเขียนทีGดี” (Standard and process of good writing strategies)
• รูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail” (Standard Patterns of Letter, Memo and
E-mail)
3. กรณีศึกษากลุ่ม และ ฝึ กปฏิบัติ (Group Case Study / Workshop)
• ฝึ กปฏิบตั กิ ลุม่ (Group Case Study)
• การนําเสนอผลงาน (Presentation)
• การประเมินผล (Analysis)
4. สรุปผล - คําถาม / คําตอบ (Conclusion - Q & A)
หมายเหตุ หัวข้ อทีGเสนอสามารถปรับเปลีGยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

www.hipotraining.co.th
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479

