
 
 
 

Perfect English writing and effective e-mail writing skill 
   

พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในที่ทํางาน โดยเฉพาะ e-mail 

 
คอรสพัฒนาศักยภาพความรูภาษาอังกฤษเพือ่นํามาพัฒนาการเขียนอีเมลในทีท่ํางาน 

 
สิ่งท่ีผู้เรียนจะได้รับ:  

สามารถแต่งประโยคสลับซับซ้อนได้ ทั้งพูด เขียน และเพ่ิมศักยภาพการเขียนอีเมล์ในที่ทํางาน 
 

คอร์ส Outline: 
1. เรียนรู้รูปแบบประโยคต่างๆ ได้แก่ simple sentences/compound sentences / complex 

sentences / compound complex sentences 
2. เรียน และทบทวนการใช้ตัวเช่ือมประโยค (conjunction หรือ คําสันธาน) 
3. การสร้างประโยค noun clause (ประโยคที่ทําหน้าที่เป็นคํานาม) / adjective clause (ประโยคขยาย

คํานาม) / adverb clause (ประโยคขยายกริยาที่อยู่ในประโยคหลัก) โดยที่จะสอนหลักโครงสร้าง และคําที่
ใช้นําหน้าของแตล่ะ clause และวิธีการรวบสอง หรือสามประโยคเดี่ยว ให้กลายเป็นประโยคเดียวกัน ด้วย
วิธีที่และใช้เทคนิคที่ง่ายๆ ในการทําความเข้าใจ ทําให้สามารถไปต่อยอดในการเขียนในที่ทํางานให้มีความ
สละสลวยมากข้ึน หรือ ใช้พูดให้กระชับข้ึน   

4. ทํา work shop ฝึกในแต่ละเร่ือง โดยเอาประโยคในที่ทํางานมาให้ฝึก 
5. ทําแบบฝึกหัดทบทวน และนํา case study ที่ใช้ในที่ทํางานที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ ที่เขียนแบบเยิ่นเย้อ  

มาให้ผู้เข้าอบรมแก้ โดยการนํามารวมให้กลายเป็นประโยคที่กระชับมากข้ึน   
6. เรียนข้ันตอนการเขียน e-mail: การเร่ิมต้นเร่ือง/เน้ือหา/บทสรุป หรือปิดเร่ือง  
7. ข้อควรระวังในการเขียน e-mail: การใช้ tenses ที่จะถูกวาระกาลเวลา การใช้

คําศัพท์ที่สุภาพ เรียบง่าย กระชับในการส่ือสาร การใช้คําข้ึน และลงท้ายที่
เหมาะสม 

      (เบรกบ่าย) 
8. Work shop: การเขียนอีเมลตามความรู้และ พ้ืนฐานของผู้เรียน โดยที่ประยกุต์

จากความรู้ที่เรียนมา 
 
วิทยากรในการฝกึอบรม :  ครูทิพ  ทิพจุฑา  บุญธรรม    
 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสองใบจากสหรัฐอเมริกา ปริญญาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน การตลาด และ
ปริญญาการบัญชีช้ันสูง จากรัฐมิชิแกน และเวอร์จิเนีย ได้รับรางวัลเรียนดี สองปีซ้อน ในการศึกษาระดับช้ันปริญญา
โท 
 - Master, M.B.A. Finance and Marketing Central Michigan University, Michigan U.S.A., G.P.A. 
3.59 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร 



 - Master, Professional Accounting and Information System Strayer University, Virginia U.S.A., 
G.P.A. 3.89 
 

 
 

 
 

 

“คร ัง้หน่ึงเคยคดิว่า เราไม่มปัีญญาดา้นภาษาองักฤษ มาวนัน้ี ทําใหเ้รารู ้
ว่า เก่งหรอืไม่เกง่ ไม่ไดอ้ยู่ทีปั่ญญา แต่อยู่ทีค่วามอุตสา...หะ พากเพยีร  

   ขอเป็นกําลงัใจและเป็นตวัช่วยใหก้บัน้องๆ ทุกคน 
  ...ทีต่อ้งการเอาชนะภาษาองักฤษ” 

 

กําหนดการ วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  17 พ.ค.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

 
หมายเหตุ     - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 
 
…………………………….. 

บริษัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หลักสูตร    Perfect English writing and effective e-mail writing skill 
  พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทํางาน โดยเฉพาะ E-mail 
กําหนดการ     วันพฤหัสฯ ที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 17 พ.ค.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื.................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี...................................................... 
 สํานักงานใหญ่   สาขา.................เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ัน.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร.......................................... 
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
   กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3%  ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด  เลขที่ 34/289  
   หมูบานไทยสมบูรณ 2   หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
   เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย 
          ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
      กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา ………/………/……… 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


