NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

English for Business Letters and Email
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
่ สารทางธุรกิจ การสือ
่ สารโดยการเขียนภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลทีใ่ ช ้ในการสือ
่ สารกับชาวต่างชาติ หลักสูตรนี้เป็ นการ
ได ้ถูกต ้อง ตรงประเด็ น และครบใจความ นั บว่าเป็ นสิง่ ทีจ
่ าเป็ นในการสือ
ฝึ กฝนการเขียนภาษาอังกฤษในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์นาเสนอสินค ้าใหม่ สอบถามข ้อมูล
เจรจาต่อรอง ทวงเงิน ค ้างช าระ ขออภั ย ลูก ค ้า จดหมายหนั ง สือ สัญ ญาหรือ จดหมายรั บรองต่า งๆ รวมถึง การส่ง
ข ้อความอวยพรและแสดงความเสียใจ
ผู ้ใช ้ภาษาอังกฤษในหลายองค์กรทีไ่ ม่มั่นใจในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ มักคัดลอกสานวนภาษาอังกฤษมาจาก
่ สาร แม ้แต่การใช ้คาขึน
อินเตอร์เ น็ ต ซึง่ หลายๆสานวนเป็ นสานวนทีไ่ ม่ถูกต ้อง สร ้างความเข ้าใจผิดในการสือ
้ ต ้น
เรียกคูส
่ นทนาทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องนัน
้ อาจก่อให ้เกิดภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดต
ี อ
่ องค์กร

WHY SHOULD ATTEND
หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์เชิงธุรกิจภาษาอังกฤษนี้ ออกแบบเพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรม ไม่ว่าจะเป็ นนั กบริหาร
่ สารภาษาอังกฤษ ผู ้ที่
เลขานุ การ ทีมนั กขาย ศูนย์ลูกค ้าสัมพั นธ์ และพนั กงานทีต
่ ้องการพั ฒนาทักษะทางการสือ
่ สารด ้วยการเขียนภาษาอังกฤษเป็ นประจาได ้เรียนรู ้ทัง้ เทคนิควิธแ
่ สารในการเข ้าถึงลูกค ้า
ต ้องสือ
ี ละฝึ กปฏิบัตก
ิ ารสือ
่ สารทางจดหมายและ Email รวมทัง้ เอกสารอืน
ด ้วยการสือ
่ ๆทางธุรกิจทีจ
่ าเป็ นอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ เคล็ดลับอืน
่ ๆ
ทีจ
่ ะทาให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใช ้ได ้ด ้วยตนเองเมือ
่ ปฏิบต
ั งิ านจริง

WHAT’LL YOU LEARN
ั้
หลักสูตรสร ้างพื้นฐานทางการเขียนจดหมายเชิง ธุกจ
ิ ภาษาอังกฤษ ตงแต่
โครงสร ้างประโยคทีใ่ ช ้บ่อยๆไปจนถึง
่ สารที่
การต งค
้ั าถามต่า งๆ การฝึ กอ่า นอีเ มล์ต่า งๆอย่า งรวดเร็ ว และตีค วามถู ก ต ้อง ตัว อย่า งอั น ตรายจากการสือ
ผิดพลาด เทคนิคเขียนและเคล็ดลับการเขียนจดหมายเชิงธุกจิ ภาษาอังกฤษ





Sentence construction
Verb tenses in writing
Ask and answer questions
Read and understand any email
within a few minutes





Get your message across effectively
Dangers of poor communication
Steps to brilliant business writing

WORKSHOP
หลังจากปูพน
ื้ ฐานการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจภาษาอังกฤษแล ้ว จะเป็ นการฝึ กฝนเรียนรู ้จากการเขียนจดหมายเริม
่
ตงแต่
้ั
รูป แบบและโครงสร ้างจดหมายทีไ่ ด ้รั บ ความนิยมในโลกธุรกิจ รู ้จัก ส่ว นต่างๆของอีเมล์แ ละจดหมายธุร กิจ
ั้ อ
่ เรือ
การตงชื
่ งให ้ตรงประเด็น คาขึน
้ ต ้นคาลงท ้ายทีถ
่ ูกต ้องและไม่ล ้าสมัย เครือ
่ งหมายวรรคตอนต่างๆ การอ่านทา
ความเข ้าใจอีเมล์หลายๆ แบบ และตอบจดหมายให ้ตรงประเด็น ฝึ กเขียนอีเมล์สอบถามข ้อมูล นาเสนอสินค ้าและ
ราคา อีเมล์ตด
ิ ตามงาน เจรจาต่อรองขอเครดิต ให ้การรั บรอง อีเมล์ทานั ดและยกเลิกการประชุม สารองยืนยันห ้อง
ประชุม และการส่งข ้อความต่างๆ บนเครือ
่ งมือโซเชียลมีเดียเช่นอวยพร แสดงความเสียใจ ขอบคุณ และอืน
่ ๆ







Four-point plan and presentation
Parts of a business letter and email
Inquiries and replies
Follow-up emails
Credit and status inquiries





Arrange meetings and events
Reserve and confirm meeting rooms
and equipment
Text messages and posts on social
media
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