ออบรมเชิงปปฎิบตั กิ ารรพร้ อมสิททธิการใช้ งงาน รุ่ นที่ 38
EOL CCorporate SSystem for HR Missioons “Recruiitment & Trraining”
สําหรับองค์กการทีต่ ้ องการเครื่ องมือทดสสอบ วัดระดับและพั
บ
ฒนากการใช้ ภาษาอังงกฤษให้ ทมี งาาน

ในวันพุธที่ 21 กุมภภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 -16.00 น.
ณ ห้ องรัชดา 6 (ชั้นนใต้ ดนิ ) โรงแแรมเจ้ าพระะยาปาร์ ค ถ.รัรัชดาภิเษก กกรุงเทพฯ
หลักการรและเหตุผล
ทุทกวันนี้ ภาษษาอังกฤษมีคความสําคัญและจําเป็ นออย่างยิง่ ต่อความก้
ค าวหนน้า และความมสําเร็ จใน
หน้าที่กการงานของทุกคน โดยเฉพาะในยุคคดิ จิทลั 4.00 ที่ ผูค้ นทัว่ ไปเชื
ไ ่ อมโยงงต่อกันผ่านทางสื่ อไร้
พรมแดนนอย่างอินเตตอร์เน็ต (Internet) ด้วยภภาษาสากลซึซึ่ งก็คือ ภาษาาอังกฤษ นันนเอง
่
ยิง่ นับวันฝ่ ายทรัพยากรบบุคคล หรื อ HR ก็จะยิง่ มีบทบาทแลละความสําคัคญต่อความสําเร็ จของ
องค์กรใในทุกระดับ เพราะเป็ นหหน่วยงานที่ดดูแลและรับผิดชอบ “คนน” โดยตรง ภารกิจของฝ่ าย HR มี
ความเกี่ยวข้องกับการสร้างทีมงงานให้กบั องงค์กร เริ่ มตั้งงแต่การคัดสสรรและคัดเเลือก (Recruuitment &
Selectioon) และการรพัฒนาบุคคลากร (Trainning & Devvelopment) ให้มีความรูรู ้ความสามาารถในการ
แข่งขันชช่วงชิงความมเป็ นผูน้ าํ ขอองธุรกิจ และะอุตสาหกรรรมต่างๆ
ห ค ลากกรขององค์กกรมี ค วามสสามารถทางงด้า นภาษา โดยเฉพาะะภาษาอัง กฤฤษก็จ ะยัง
หากบุ
ประโยชชน์และความได้เปรี ยบบต่อคู่แข่งอยย่างมหาศาลล ประเด็นสสําคัญจึ งอยู่ทที่ จะทําอย่างไรให้ได้
ทีมงานทีที่มีความสามมารถทางภาาษาอังกฤษมมาร่ วมงานกักับองค์กรแลละทําอย่างไรรให้ทีมงานทีที่มีอยูแ่ ล้ว
ได้รับกาารพัฒนาทักษะด้านภาษษาอังกฤษให้ก้ า้ วหน้าขึ้นนตลอดเวลา ควบคู่กนั ไปปกับการปฎิบัติภารกิจ
และหน้า้ ที่การงานปประจําวันขอองตนเอง
บ ษทั อิงลิซซออนไลน์ จํากัด จึงใช้เ้ วลากว่า 100 ปี ด้วยเงินททุนกว่า 30 ลล้านบาท ในนการทุ่มเท
บริ
เพื่อพัฒนนาระบบ ภาาษาอังกฤษอออนไลน์ในชื่อ “EOL System” เพืพื่อช่วยในกาารพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของคนไไทยให้มีศกั ยภาพสู งเพียยงพอต่อการรแข่งขันในเวทีโลก ที่นบั วันจะยิง่ ดุเดือดมากขึ้นนทุกขณะ

วัตถุประะสงค์
1. เพื
เ ่อสามารถถนําระบบ EEOL Corporrate System
m มาใช้เป็ นนเครื่ องมือในการคัดสรรบุคลากร
(
(Recruitmen
nt)
2. เพื
เ ่อนําระบบบ EOL Sysstem มาใช้ใในการอบรมมภาษาอังกฤฤษ (In-Housse English Training)
อ
ออนไลน์
ให้กบั บุคลากรรภายใน องคค์กร เพื่อพัฒ
ฒนาภาษาอังกฤษของบุ
ง
คคลากร (ด้วยยต้นทุนตํ่า
เ ยงวันละ 2 บาทต่อคนน)
เพี
แนะะนํา “EOL” นวัตกรรมใหม่ เพื่อการรพัฒนาภาษาาอังกฤษของงคนไทยทุกระดับ
EOL System คือ ระบบการทดดสอบเพื่อวัดั ความรู ้ คววามสามารถทางภาษาอังั กฤษด้วย
ข้อสสอบแบบวินนิิ จฉัย (Diaggnosis Tesst) ที่แสดดงผลทันทีหลั
ห งจากจบกการทดสอบ พร้อมทั้ง
วิเครราะห์หาจุดออ่อนทางภาษษาอังกฤษที่แสดงผลให้
แ
ผผูท้ ดสอบ ทราบทันทีดววยเช่
้ นกัน
EOL Systtem คือ ระบบบฝึ กหัดเพืพื่อพัฒนาความสามารถททางภาษาอังกฤษผ่านกาารทําโจทย์
ข้อสสอบภาษาอังงกฤษกว่า 500,000 ข้อ ที่แแยกระดับคววามยากง่ายอออกเป็ น 5 รระดับ ใน 6 ทักษะการ
ฝึ กฝฝน ทั้ง ฟั ง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์
ณ์และคําศัพทท์ นอกจากนนั้นเรายังมีคลังข้อสอบมมาตราฐาน
EOLL Standard Test (ESTT) เพื่อใช้วดั มาตราฐานนภาษาอังกฤฤษในเชิงเปรีรี บเทียบกับ มาตรฐาน
ระดับั ชาติและนนานาชาติ เช่ชน วัดเปรี ยบเที
บ ยบ CU TEP (จุฬาฯฯ) TOEIC TTOEFL IELTS และ
CEFFR (มาตรฐาานยุโรป)
EOL System คือระบบบการฝึ กฝนนคนเพื่อให้สสามารถสร้าางระบบคิดวิเคราะห์ รู ้จจักั แยกแยะ
สิ่ ง ตต่า งๆ โดยใชช้ขอ้ มู ลและะเหตุ ผล รอองรั บความเเชื่ อหรื อ คว ามคิ ดนั้นๆ ส่ ง ผลให้ผูผูใ้ ช้พฒ
ั นา
คุณภภาพการทํางงานที่ดีข้ ึน คิิดเป็ น แก้ปัญ
ญหาได้
EOL Corpporate Systeem คือ ระบบบพัฒนาภาษาอังกฤษทีที่สมบูรณ์แบบบหนึ่งเดียวที
ว ่สามารถ
ตอบบโจทย์เ รื่ องงการเพิ่ มศักยภาพในก
ก
การใช้ภาษาาอัง กฤษขอ งคนไทยทุ กคน
ก ทุ ก องงค์ก ร ด้ว ย
เครื่ อองมือการจัดดการกลุ่ม (M
Managemennt Tools) ที่สามารถทําใให้ HR ดูแลสมาชิกให้ห้ได้รับการ
พัฒนนาภาษาอังกกฤษอย่างทรรงประสิ ทธิภภาพโดยง่ายดดาย

