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คอร์สที่อบรม 

 Building a Resume and Professional Digital Profile for Career Success (ราคา 2,000 บาท) 

 Making Successful Presentations for International Audiences (ราคา 2,000 บาท) 

 Business Presentations (ราคา 3,000 บาท) 

 Business Translation (ราคา 4,500 บาท) 

 Intercultural Communication in Business Contexts (ราคา 4,500 บาท) 

 Successful Professional Writing at Work (ราคา 4,500 บาท) 

 Striking Smart communication at work (ราคา 4,500 บาท) 
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กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอน มาที ่ arts.tu101@gmail.com  
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ล าดับ วิชาที่เปิดสอน ค่าใช้จ่าย 

1. Building a Resume and Professional Digital Profile for Career Success  

 ฝึกเขียน Resume และ Digital Profile ออนไลน์ของคุณเองบน Platform ยอดนิยม เช่น 
LinkedIn ซ่ึงพร้อมใช้ประกอบการสมัครงานในระดับนานาชาติได้ทันที 

 เรียนรู้เทคนิคเด็ดๆที่จะท าให้ Resume คุณน่าสนใจและวิธีสร้างมูลค่าเพ่ิมใน Profile ของ
คุณ 

 สอนโดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ 

หลักสูตร 
10 ชม. 

(2,000.-) 

 

เร่ิม 17 สิงหาคม – 18 สงิหาคม 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 

2 Making Successful Presentations for International Audiences 

 ฝึกทักษะการน าเสนอขัน้สูง เพ่ือเตรียมพร้อมในเวทีระดับนานาชาติ 
 เรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิคในการน าเสนองานใน “เวทีนานาชาติ” เป็นภาษาอังกฤษ 
 ฝึกใช้สื่อในการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับประเภทของงาน 
 ผู้สอนเปิดโอกาสให้คุณฝึกฝนและให้ค าปรึกษารายบุคคล เพ่ือให้คุณน าเสนองานได้อย่างมือ

อาชีพ 

หลักสูตร 
10 ชม. 

(2,000.-) 

 

เร่ิม 17 สิงหาคม – 18 สงิหาคม 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 

3 Business Presentations 

 พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้กลยุทธ์ และฝึกทักษะการน าเสนองานทางธุรกิจ 
 เรียนรู้องค์ประกอบท่ีส าคัญของการน าเสนองาน การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ เทคนิคการใช้

น้ าเสียงและภาษากาย พร้อมความรู้เบ้ืองต้นในการเทคโนโลยีในการน าเสนอ 

หลักสูตร 
15 ชม. 

(3,000.-) 

 
เร่ิม 17 สิงหาคม – 24 สงิหาคม 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 

4 Business Translation  
 ฝึกฝนทักษะการแปลงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 ปัญหาท่ีพบบ่อยในการแปล และวิธีแก้ปัญหาการแปลตัวบททางธุรกิจ 
 สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านการสอนแปลธุรกิจ 

หลักสูตร 
30 ชม. 

(4,500.-) 

 
เร่ิม 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 

5 Intercultural Communication in Business Contexts 

 เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการท าธุรกิจ 
 ฝึกทักษะที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ 

หลักสูตร 
30 ชม. 

(4,500.-) 

เร่ิม 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 
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6 Successful Professional Writing at Work 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเภทและขนบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
เช่น การเขียนอีเมลทางธุรกิจ การเขียนรายงาน การเขียนบรรยายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
การเขียนอธิบายสนิค้าบนบรรจภุัณฑ์ และอืน่ ๆ 

 เนื้อหารายวิชาสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เรียน 
 เน้นการฝึกปฏิบัติการเขียนจริง 

หลักสูตร 
30 ชม. 

(4,500.-) 

เร่ิม 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 

7 Striking Smart communication at work 

 สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดีขึน้และเป็นธรรมชาติมากขึน้ 
 เพ่ิมความมั่นใจในการเร่ิมบทสนทนาและตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการ

เป็นผู้ฟังท่ีดี การใช้ภาษาพูดและภาษากายได้อย่างเหมาะสม 
 ฝึกฝนทักษะการต่อรองหรือลดทอนความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ได้ขณะสนทนา 
 เรียนรู้ท้ังทฤษฎีและได้ลองปฏิบติัผ่านสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ตลอดคอร์สนี ้

หลักสูตร 
30 ชม. 

(4,500.-) 

เร่ิม 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  เวลา 9.00 – 15.00 น. 
 


