
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ศลิปะการเขยีนและการตอบคาํถามในสื�อออนไลน ์
(The Art of Online Writing and Answer) 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์มงคล ตนัตสิขุมุาล 
วทิยากรผูเ้ชีOยวชาญ ประสบการณ์กวา่ 20 ปี และ 12 รางวลันักพดูดเีดน่ 

พรอ้มปรญิญาดา้นบรหิารธรุกจิ วศิวกรรมศาสตร ์ภาษาองักฤษ และประกาศนยีบตัรสาขาตา่ง ๆ 
มากกวา่ 30 ใบ มปีระสบการณ์ในการพัฒนาบคุลากรในองคก์รตา่ง ๆ ทั ]งภาครัฐ และเอกชน รวมกวา่ 5,000 คน 

  
13 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีOจัดอบรมอาจเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
การเขยีนเป็นความสามารถพื]นฐานของคนทกุคน แตค่นสว่นใหญ่กับมปัีญหาในการเปลีOยนภาษาพูดใหเ้ป็น

ภาษาเขยีนเพืOอใหผู้อ้่านเขา้ใจไดต้รงตามทีOตอ้งการสืOอสาร กําหนดโครงเรืOองไม่เป็น จัดลําดับหัวขอ้เรืOองและเนื]อหาทีO
จะเขยีนไม่เป็น เขยีนไดไ้มน่่าสนใจ ไมส่ามารถทําใหผู้อ้่านเขา้ใจไดด้พีอ หรอื ไม่สามารถสรา้งความพงึพอใจจากผู ้
ถามในการเขยีนตอบคําถาม อกีทั ]งขอ้เขยีนหรอืคําตอบทีOลงในสืOอออนไลนมั์กถกูทิ]งไวใ้นระบบเป็นเวลายาวนาน ทั ]ง
ยังอาจถกูนําไปใชอ้า้งองิโดยผูอ้ืOนต่อๆไป  ผูเ้ขยีนจงึควรมคีวามรูใ้นการเขยีนอย่างเหมาะสม 

หลักสตูรศลิปะการเขยีนและสืOอสารทางเว็บไซตภ์ายในองคก์ร จงึไดอ้อกแบบขึ]นเพืOอชว่ยพัฒนาใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกอบรมสามารถพัฒนาทกัษะในการเขยีนเพืOอการตดิตอ่สืOอสารใหด้ขี ึ]น ทําใหเ้นื]อหามคีวามน่าสนใจ สามารถ
สรา้งความเขา้ใจ และความพงึพอใจของผูอ้า่นหรอืลกูคา้ได ้ เพืOอสรา้งความมัOนใจในตนเอง และประสบความกา้วหนา้
ในหนา้ทีOการงานและในชวีติตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการของการเขยีนทีOด ี
2. เพืOอฝึกฝนทกัษะพื]นฐานในการเขยีนใหแ้กผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรม 
3. เพืOอสรา้งความมัOนใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในการเขยีนบทความ แจง้ขา่วสารหรอืตอบคําถาม ไปใชใ้น
การปฏบิตังิานจรงิอยา่งไดผ้ลดเีลศิ จนบรรลุเป้าหมายของตนเองและองคก์ร 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. หลักการเขยีนพื]นฐาน 
2. การเตรยีมตัวในการเขยีน 
3. การสรา้งโครงเรืOอง 
4. การเขยีนแบบเรยีงตามลําดับเวลา 
5. การเขยีนทีOไดจั้ดลําดับหัวขอ้ 
6. การเขยีนในลักษณะเป็นเหตเุป็นผล 
7. การเขยีนเพืOอการจูงใจใหผู้อ้า่นเห็นคลอ้ยตาม 
8. การใชภ้าษาและคําพูดทีOเหมาะสมในการเขยีน 
9. การตอบคําถามตา่งๆ  
10. การใชรู้ปภาพ การยอ่รูป ใหเ้หมาะสมกบัจอภาพ เพืOอประกอบขอ้ความ 
11. สรุปคําถาม-คําตอบ 
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รปูแบบการสมัมนา 
1.       การบรรยาย หลักการเขยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2.       การฝึกปฏบัิตกิารเขยีนในลักษณะตา่ง ๆ    

 

ใบประกาศนยีบตัรโดย: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  13 กรกฎาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 มถินุายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีO 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีO 014-2-63503-8 

          ชืOอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีO 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืOอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืOอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัOงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีOจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีOไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสตูรทัOวไป, พนักงาน,การเขยีน,การตอบคําถาม,สืOอออนไลน,์The Art of Online Writing and Answer 


