ข่าวดี....สาหรับกวดวิชาทุกสานักเป็นเจ้าของหลักสูตร
เก่งอังกฤษกับ EOL EngTest.net
โดยไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ แม้แต่บาทเดียว
เพียงสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
EOL EngTest.net Corporate Package for Tutoring Business

With Free Franchise and loyalty Fees

Love It ?
The time is “ Now ”

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในประสิทธิภาพ-สมรรถนะของ EOL System ที่สามารถช่วยผู้เรียนให้เพิ่มเกรดคะแนน
O-Net มากกว่า 10% ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น
ท าได้ อ ย่ า งไร ? เรามี ค าตอบในทุ กค าถามบนเวที สั ม มนา/อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร EOL EngTest.net
Corporate Package for Tutoring Business ลงทุนพียง 4,900 บาท กับโอกาสทางธุรกิจ ที่อยู่ตรงหน้าคุณ
แล้ว
ตัดสิ นใจด่วน พร้อมรับ สิทธิ์การใช้ EOL EngTest.net Corporate Package for Tutoring สามารถใช้
งานได้ น านกว่ า 365 วั น พร้ อ มการอบรม 1 วั น เพี ย ง 4,900 บาท เท่ า นั้ น คลิ๊ ก ดู ร ายละเอี ย ดที่
http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3064

การอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับติวเตอร์/ผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ
EOL EngTest.net Corporate Package for Tutoring Business

หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา และความสาเร็จในหน้าที่การงานของบุคคลทุก
ระดับในโลกยุคไร้พรมแดน (Globalization) ที่ผู้คนทั่วโลกเชื่อมโยงต่อกันผ่านทางสื่อที่ทรงอิทธิพลยิ่งอย่าง อินเตอร์เน็ท (internet) และ
นับวันภาษาอังกฤษจะยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว
แต่ภาษาอังกฤษดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของนักเรียนไทยทุกระดับ วัดจากคะแนน O-Net ของเด็ก ม.6 ทาได้เฉลี่ยเพียง 22 จาก 100
คะแนน แสดงว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรายังมีปัญหารอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จากัด ใช้เวลากว่า 8 ปีเต็มใช้เงินทุนกว่า 20 ล้านบาท ในการทุ่มเทพัฒนา ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ในชื่อ

“EOL System” ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในชื่อ “EOL EngTest.net” ด้วยความคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของคนไทยให้มีศักยภาพสูงพอรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จ่อใกล้เข้ามาทุกขณะ

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมนักเรียน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของตนเอง ได้อย่างง่ายดายในราคาสุด
ประหยัด
2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ และดึงดูดใจผู้เรียนมากขึ้น
3. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้สื่ออินเตอร์เน็ทอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสมกับวัย
4. ลดการใช้กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. ช่วยสนับสนุนให้ครู / ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษมีระบบและเครื่องมือที่สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิผลโดยเร็ว โดยมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนต่ามาก เพียงวันละ 2 บาทต่อคนเท่านั้น

วัน-เวลาเปิดอบรม ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่างเวลา 08.00- 16.00 น.
ค่าอบรม รวมค่าสิทธิ์ในการใช้ EOL EngTest.net Corporate Package ใช้งานระยะเวลา 365 วัน 4,900 บาท หรือ
EOL Corporate Package ระยะเวลา 3,650 วัน 9,900 บาท

กาหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ประกอบการกวดวิชา-ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
EOL EngTest.net Corporate Package for Tutoring Business

ณ ห้องอบรม ชั้น 2 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จากัด
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.30
12.00
13.00
13.30
13.45

14.30
15.30
16.00

Event
ลงทะเบียน รับเอกสารและบัตร EOL Corporate Card แนะนา บจ.อิง
ลิซออนไลน์และระบบ EOL System/EOL EngTest.net
เปิดการอบรม EOL System “EOL EngTest.net Corporate Package
for Tutoring Business ”
แนะนาเว็บไซด์ Engtest.net

Presenter
ศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์ Training
& Marketing Director
ศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์ Training
& Marketing Director
ภาควัต Academic in chief

เริ่มต้นการใช้งาน EOL System ระดับ Personal / Sub-account
พัก-อาหารว่าง
การฝึกฝนและทดสอบแบบแยกทักษะWorkshop : How To Use EOL
ภาควัต Academic in chief
System (Single Skill ) ทั้ง 6 ทักษะ คือ ฟัง พูด น เขียน ไวยากรณ์
และคาศัพท์
การใช้งานระบบEOL เพื่อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ / ฝึกฝน และ
ภาควัต Academic in chief
ทดสอบแบบรวมทักษะ Workshop : How To Use EOL System
(Multiple Skill )
อาหารกลางวัน
การตอดตามรายงานผลและการเก็บสถิติการทดสอบและการเรียกดูผล
ภาควัต Academic in chief
ย้อนหลัง Report of the Test and Follow – Up Activities
Emphasize on Report / Lessons
อธิบายคอนเซ็ปพร้อมแบบจาลองระดับ Corporate และแจกบัญชีเพื่อ
ภาควัต Academic in chief
จาลอง (ที่ใช้งานไปตอนเช้า)
Workshop ; Corporate
ศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์ Training
1. What are Master Account and Sub-account?
& Marketing Director
2. การสร้าง Sub-Account, การให้สิทธิ์และการระงับสิทธิ์
(Limited – Unlimited, Quit, Delete)
3. การแบ่งกลุ่ม Sub-Account (view)
4. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานของ Sub-Account
(Statistic)
การวัดและประเมินผล เฝ้าติดตาม เก็บสถิติสมาชิกในกลุ่มบัตร
ศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์ Training
Corporate Card
& Marketing Director
Q&A
ศักยภาพ + ภาควัต
ปิดการอบรม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ใบลงทะเบียนตอบรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL EngTest.net Corporate Package for Tutoring Business
สาหรับผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา / ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ณ ห้องอบรมชั้น 2 บริษัทอิงลิซออนไลน์ จากัด
ชื่อหน่วยงาน(Organization Name).......................................................................................................................................
ที่อยู่ (เลขที่).................................. หมู่ที่ ........................ถนน.............................................. ตาบล........................................
อาเภอ................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร..................................... Email............................................................................
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................... ตาแหน่ง.........................................................
Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)......................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................
2. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................... ตาแหน่ง.........................................................
Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)......................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................

ค่าอบรม + ค่าใช้
 อบรมพร้อมสิทธิชุดใช้งานระบบ 365 วังาน
น ราคา 4,900 บาท (ได้รับ Corporate Account ใช้งานได้ 365 วัน)
 อบรมพร้อมสิทธิชุดใช้งานระบบ 3,650 วัน ราคา 9,9 00 บาท (ได้รับ Corporate Account ใช้งานได้ 3,650 วัน)
หมายเหตุ สมัครตั้งแต่ 2 คน / 2 Package ขึ้นไปรับส่วนลดคนละ 500 บาท

การชาระเงิน ผู้สนใจให้ส่งใบตอบรับฉบับนี้เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม โดยชาระค่าจองก่อนคนละ 2,900 บาท ( ทีเ่ หลือชาระใน
วันอบรม )

o โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ชื่อบัญชี บจก. อิงลิซออนไลน์ จานวนเงิน..........................บาท
o ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่ 156-5-29450-9
o ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 195-0-10909-7
o ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 268-206173-3
o ธนาคากสิกรไทย
เลขที่ 9941002134
แล้ว Fax ใบโอนเงินพร้อมใบตอบรับไปที่ 02-170-8725 หรือ E-mail : engtest_eol@hotmial.com
ลงชื่อ ..................................................
(...................................................)
วันที่สมัคร ............./................/..................

