EOL System : English Online 1 Year Course
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ 1 ปี 3,000 บาท
จากบริษัท อิงลิซออนไลน์ จากัด

ท่านจะได้อะไรจากหลักสูตร EOL System: English Online 1 Year Course.
1. สามารถเข้าเรียนบทเรียนมากกว่า 1,000 บทเรียน ครอบคลุม เรื่องที่จาเป็น ต่อการศึกษาในระดับต่าง ๆ เหมาะสาหรับ
ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาโท
2. ผู้เรี ยนสามารถเข้ า เรีย นบทเรีย น ซึ่ ง แยกเป็ น ชุ ดเรีย น 52 ชุด เรีย นในระยะเวลา 52 สั ป ดาห์ (1ปี ) โดยแต่ล ะสั ป ดาห์
หลักสูตรจะกาหนดเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน และฝึกฝนในบทเรียนที่น่าสนใจจากเรื่องง่าย ๆ ไปสู่เรื่องที่ยากขึ้น
จนถึงยากที่สุดในสัปดาห์ท้าย ๆ ของหลักสูตร
3. ในแต่ละสัปดาห์จะมีบทเรียนให้เรียน 5-6 บทเรียน มีหลายทักษะ คละกันไป ครอบคลุมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ทั้ง 6 ทั กษะ คือ ฟัง พู ด อ่าน เขียน คาศัพท์ และ ไวยากรณ์ ผู้เรียนจะได้บูรณาการเรียนครบทุกทักษะการเรียน เพื่ อ
พัฒนาภาษาอังกฤษให้แข็งแรงอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4. มีห้องเรียนฝึกการสนทนา (Conversation & Speaking) ในแบบ Real Time และห้อง Chat Room สาหรับผู้เรียนสนทนา
ระหว่างกัน และ Login เข้า สนทนากับนักวิชาการของ บจก. อิงลิซออนไลน์
5. มีการสอบวัดประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน และมอบวุฒิบัตรให้ผู้เรียนทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตอนจบหลักสูตร
6. ผู้เรียนจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองว่า ภาษาอังกฤษของตนเองเกิดการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นหลังจากเรียนบทเรียนของ
หลัก สู ตรนี้ ไปเพี ย ง 3 เดือน และจะประหลาดใจว่าภาษาอังกฤษของตนเองก้ าวหน้ าไปได้ไกลมาก ภายใน 6 เดือน
สุดท้ ายเมื่อเรียนจบหลักสูตรใน 1 ปี ผู้ เรียนจะค้นพบว่าภาษาอังกฤษของตนเองถูกยกระดับสูงขึ้นมากกว่าตอนแรก
หลายเท่าตัว อย่างที่ตัวเองก็ต้องอุเทนว่า เหลือเชื่อจริง ๆ

7. หลักสูตรได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ กล่าวคือ
7.1 มีแบบแผน ขั้นตอน การเรียนรู้ที่ชัดเจน ผู้เรียนจะเริ่มต้นบทเรียนตามลาดับก่อนหลัง ไม่ต้องพะวักพะวงว่าจะเริ่มต้น
เรียนอย่างไร เพราะหลักสูตรจะกาหนดให้ผู้เรียนเริ่มต้นการเรียนไปตามแบบแผนของหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ
แล้วค่อย ๆ เพิ่มดีกรีความยากไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงขั้นความยากที่สุดในสัปดาห์ท้าย ๆ ของหลักสูตรและยังมีกิจกรรม
สนุกๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้ชั้นเรียนออนไลน์นี้มีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อหน่าย
7.2 ผู้เรียนไม่ต้องกลัวและกังวลไปว่าจะไม่สามารถเรียนรู้และทาความเข้าใจในบทเรียนและแบบฝึกหัด เพราะว่าการ
สื่อสารในบทเรียนเป็นแบบ 2 ภาษา คือ มีภาษาไทยกากับอยู่ทุก ๆ จุดของบทเรียน นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ได้ใช้โปรแกรม
EOL System ที่มีตัวช่วยในการเรียนรู้อยู่หลายตัว ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ตัวช่วยเหล่านั้น เป็นผู้ช่วยในการเรียนและทาความ
เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ตลอดเวลา
7.3 สาหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก สามารถย้อนเรียนบทเรียนย้อนหลังได้ แต่ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนเรียน
ล่วงหน้า ไม่ว่าคนนั้นจะเก่งภาษาอังกฤษเพี ยงใด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ ซึมซับกับการใช้กลไกของระบบ EOL System
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอานุภาพของระบบ EOL System ในการช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียนได้อย่างไร
8. มั่นใจได้ว่าหากท่านสามารถอ่านภาษาไทยออก เขียนภาษาไทยได้ ท่านก็ ส ามารถเรียนหลัก สูตรภาษาอังกฤษ EOL
System: English Online 1 Year Course ได้อย่างแน่นอน

Tel : 02-170-8725 , 02-170-8726

รายละเอียดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 1 ปี
EOL System:English Online 1 Year Course
Schedule
สัปดาห์ที่ 1

Lesson
Grammar

Content

สัปดาห์ที่ 2

Grammar

สัปดาห์ที่ 3

Grammar

Verbs (คากริยา)
-Transitive & Intransitive(สกรรมกริยา และ อกรรมกริยา)
-Base form (รูปดั้งเดิม)
-Present Participle form (กริยาเติม -ing)
Sentence structure (โครงสร้างของประโยค)
-Simple Sentence (ประโยคความเดียว)
-Compound Sentence (ประโยคความรวม)

สัปดาห์ที่ 4

Grammar

Sentences (ประโยค)
-Declarative Sentences (ประโยคบอกเล่า)
-Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)
-Interrogative Sentences (ประโยคคาถาม)
-Imperative Sentences (ประโยคคาสั่ง)
-Exclamatory Sentences (ประโยคอุทาน)

สัปดาห์ที่ 5

Activity

สัปดาห์ที่ 6

Grammar

สัปดาห์ที่ 7

Grammar/Speaking

Nouns (คานาม)
-Common noun (สามันยนาม)
-Proper Noun (วิสามันยนาม)
-Abstract noun (อาการนาม)
-Concrete noun (นามรูปธรรม)
-Collective noun (สมุหนาม)
-Countable & Uncountable (นามนับได้ และ นามนับไม่ได้)
-Singular & Plural (เอกพจน์ และ พหูพจน์)
Pronouns (คาสรพพนาม)
-Personal Pronouns (บุรุษสรรพนาม)
-Possessive Pronouns (สรรพนามเจ้าของ)
-Relative Pronouns (สรรพนามเชื่อมความ)
-Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง)
-Definite Pronouns /Demonstrative Pronouns
(นิยมสรรพนาม)
-Indefinite Pronouns (อนิยมสรรพนาม)
-Interrogative Pronouns (ปฤจฉาสรรพนาม)

What is it?

Present tense (ปัจจุบันกาล)
-Present Simple Tense
-Present Continuous Tense
-Past form (รูปอดีต)
 Regular verb (กริยาปกติ)
 Irregular verb (กริยาอกปกติ)
Verb
-Auxiliary verbs

-Modal verbs
Hi new life in abroad! (เริ่มชีวิตใหม่ในต่างแดน)
-Greetings & Responding to the Greetings (Formal/Informal)
(การทักทาย และ ตอบรับการทักทาย ทั้งเป็นทางการ และ ไม่เป็น
ทางการ)
 Greeting (การทักทาย)
 Introduction (การแนะนาตัว)
 Common conversation (บทสนทนาทั่วไป)
 Closing (การปิดการสนทนา)
 Taking leave (การลา)

สัปดาห์ที่ 8

Grammar/Activity

Past tense (อดีตกาล)
-Past Simple Tense
-Past Continuous Tense
Activity
-Tell your story about your childhood
Future tense (อนาคตกาล)
-Future Simple Tense
-Future Continuous Tense
Verb
-Past Participle form (กริยาช่อง 3)

สัปดาห์ที่ 9

Grammar

Perfect Tense
-Present Perfect Tense
-Present perfect Continuous Tense
-Past Perfect Tense
-Past Perfect continuous Tense
-Future Perfect Tense
-Future Perfect Continuous Tense

สัปดาห์ที่ 10

Grammar

Tense agreement (ความสอดคล้องของกาล)

สัปดาห์ที่ 11

Grammar/Speaking

สัปดาห์ที่ 12

Activity

Complete the sentence

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

Testing
Reading

Testing I
Get reading (มาอ่านกันเถอะ)
-Topic/Title (หัวข้อ/ชื่อเรื่อง)
-Reading for Main Idea (การอ่านใจความสาคัญ)
 Skimming (การอ่านอย่างรวดเร็ว)
 Scanning (การอ่านแบบคร่าว)

Sentence
-Complex Sentence (ประโยคความซ้อน)
-Compound-Complex Sentence (ประโยคความรวมและความซ้อน)
Make a relationship
-Giving a compliment (การชื่นชม)
-Showing gratitude (การแสดงความดีใจ)
-Expressing concern (การแสดงความห่วงใย)
-Giving comfort/sympathy (การแสดงความเห็นใจ)

-Paraphrase/ Restatement (การถอดความ)
สัปดาห์ที่ 15

Writing

Start writing a sentence (มาเริ่มเขียนกัน)
-Word order in English (ลาดับคาใรภาษาอังกฤษ)
-Capitalization (การขึ้นตัวใหญ่)
-Agreement (ความสอดคล้อง)
 Noun-Verb agreement
 Noun-Pronoun agreement
 Pronoun-verb agreement

สัปดาห์ที่ 16

Activity

Meet a new friend

สัปดาห์ที่ 17

Grammar

สัปดาห์ที่ 18

Grammar/Speaking

สัปดาห์ที่ 19

Grammar

Determiners (คานาหน้านาม)
-Articles
-Demonstratives
-Possessive determiners
-quantifiers
Adjectives (คาคุณศัพท์)
-Order of adjectives (ลาดับคาคุณศัพท์)
Need help! (ช่วยฉันที!)
-Asking for help (การขอความช่วยเหลือ)
-Saying Thank (กล่าวขอบคุณ)
-Saying sorry & Apologizing (กล่าวขอโทษ และ ปฏิเสธ)
Adverbs (คาคุณศัพท์วิเศษ)
-Adverb of manner
-Adverb of place
-Adverb of Purpose
-Adverb of frequency
-Adverb of time
Exclamations (คาอุทาน)

สัปดาห์ที่ 20

Grammar/Speaking
/Vocabulary

สัปดาห์ที่ 21

Grammar

สัปดาห์ที่ 22

Activity

สัปดาห์ที่ 23

Grammar

สัปดาห์ที่ 24

Activity/Vocabulary

Offering help (เสนอความช่วยเหลือ)
-Asking for opinion (การถามความคิดเห็น)
-Giving an opinion (การแสดงความคิดเห็น)
-Agreement & Disagreement (เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย)
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)
Prepositions (คาบุพบท)
- Simple preposition
- Compound Preposition
- Participial Preposition
- Phrase Preposition
Reading a tales/documentaries
Let’s go to the movie
Where is it?
Conjunction (คาสันธาน)
- Coordinating conjunctions
-Correlative conjunctions
- Subordinating conjunctions
Fill the blank
Let’s go picnic

Reading an Easop
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)

สัปดาห์ที่ 25

Listening/Vocabulary

Listening tips (เคล็ดลับการฟัง)
นิทาน
เพลง
บทความสั้น
บทสทนา
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)

สัปดาห์ที่ 26

Reading

Get the information
-Facts and Opinions (ความจริง และ ความคิดเห็น)
-Presupposition (การตั้งสมมุตฐาน)
-Author’s purpose (จุดประสงค์ของผู้เขียน)
-Drawing conclusion (การสรุป)

สัปดาห์ที่ 27

Writing

Be a writer
Writing an essay
 Topic/Title (หัวข้อ/ชื่อเรื่อง)
 Introduction (คานา)
 Body (เนื้อเรื่อง)
 Conclusion (สรุป)
-Sequencing (ความต่อเนื่อง)

สัปดาห์ที่ 28

Testing

Testing II

สัปดาห์ที่ 29

Grammar

Get question (มีคาถาม?)
-Question words
-Wh-Questions
-Question tags
-Direct and Indirect questions

สัปดาห์ที่ 30

Grammar

Comparison (การเปรียบเทียบ)
-Comparative
-Superlative
-Other ways to comparison

สัปดาห์ที่ 31

Vocabulary

Words คา
-Phoneme
 Consonants & Vowels
-Morpheme

สัปดาห์ที่ 32

Vocabulary

Phrases & Clauses (วลี)

สัปดาห์ที่ 33

Vocabulary

Word clues (สืบจากคา)
-Compound words
-Complex words
 Root words
 Prefix-Suffix
Confusing word
 Homophones



Homographs

-Synonym (คาที่มีความหมายเหมือนกัน)
-Antonym (คาที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน)
สัปดาห์ที่ 34

Activity

สัปดาห์ที่ 35

Grammar

Conditional sentence (ประโยคเงื่อนไข)

สัปดาห์ที่ 36

Grammar

Relative clause
-Defining Relative Clauses
-Non-Defining Relative Clauses

สัปดาห์ที่ 37

Grammar

Voice (วาจก)
-Active voice (กัตตุวาจก)
-Passive voice (กรรมวาจก)
Get/Have something done

สัปดาห์ที่ 38

Grammar/reading

สัปดาห์ที่ 39

Grammar/Vocabulary

สัปดาห์ที่ 40

Testing

สัปดาห์ที่ 41

Vocabulary

สัปดาห์ที่ 42

Speaking/Reading

สัปดาห์ที่ 43

Listening/Speaking

New life in the city

Be/Get used to
Reading
-Drawing Inferences (การอนุมาน)
-Determining meaning of words from Context (การคาดเดา
ความหมายจากบริบท)
Reported speech
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)
Testing III
Phonetics and Pronunciation (การออกเสียง)
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)
Get in business (เริ่มจับธุรกิจ)
-Making & Answering a Phone Call (การรับ-ตอบโทรศัพท์)
-Making an appointment (การนัดหมาย)
-Invitation (การเชิญชวน)
Surrounding information (เรือ
่ งราวรอบตัว)
-Reading labels (การอ่านฉลาก)
-Reading memos (การอ่านบันทึก)
-Reading recipes (การอ่านตาราอาหาร)
-Reading signs (การอ่านสัญลักษณ์)

Listening distracters (ตัวลวง)
-Expressing assurance (กล่าวคายืนยัน)
-Expressing admittance (กล่าวคายอมรับ)
-Asking for permission (การขออนุญาต)
-Calling attention (การเรียกความสนใจ)

สัปดาห์ที่ 44

Reading/Writing

Necessary in writing (สิ่งจาเป็นในการเขียน)
-Punctuation (เครื่องหมายวรรคตอน)
Reading
-Reading letters (การอ่านจดหมาย)

Writing in use (ขีดเขียนเป็นงาน)
-Writing letters (การเขียนจดหมาย)
-Responding letters (การตอบจดหมาย)
สัปดาห์ที่ 45

Reading/Writing
Seeking for a job
-Reading job vacancy announcement (ตาแหน่งว่าง)
-Reading application forms & resumes (ฟอร์มสมัครงาน และ รีซู
เม่)
-Writing a resume (การเขียนรีซูเม่)

สัปดาห์ที่ 46

Activity/Vocabulary

Be an observant
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)
Going on a trip (ออกทริปดีกว่า)
-Expressing Needs/Wants (การแสดงความต้องการ)
-Asking for advice, suggestion and recommendation (การขอ
คาแนะนา)
-Giving for advice, suggestion and recommendation (การให้
คาแนะนา)

สัปดาห์ที่ 47

Vocabulary/Speaking

สัปดาห์ที่ 48

Grammar

Intensive verbs (กริยาจัดหนัก)
-Infinitive (กริยาดั้งเดิม)
 With “to”
 Without “to”
-Gerund (กริยา -ing)
-Negative verb (กริยาปฏิเสธ)
-Linking verb (กริยาเชื่อม)

สัปดาห์ที่ 49

Grammar

Inversion (การแปรประโยค)

สัปดาห์ที่ 50

Speaking/Vocabulary

สัปดาห์ที่ 51

Activity

Short story contest

สัปดาห์ที่ 52

Testing

Final testing

-Showing satisfaction (การแสดงความพึงพอใจ)
-Showing enthusiasm (การแสดงความกระตือรือร้น)
-Making a complaint (การติ)
-Offering for a cost (การถามราคา)
-Ordering something (การสั่งบางสิ่ง)
Idiom, Proverb, Slang (สานวน สุภาษิต แสลง)

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 1 ปี
EOL System:English Online 1 Year Course
ชื่อ - นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................ชื่อเล่น....................................
Name-Surname (Mr./Ms./Mrs.). ....................................................................................................Nick Name. ...........................

ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................
Address ..............................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.............................................................................. Tel. ...........................................................................................................
E-mail. .................................................................................................. Emergency Call ..................................................................

�

ขอลงทะเบียนสมัครเรียน EOL System : English Online 1 Year Course
 อัตราค่าเรียน 3,000 บาท

โดยได้ชำระค่ำเรียนแล้วด้วยวิธี

 เงินสดจานวน................................. บาท
 ธนาณัติ จานวน..............................บาท สั่งจ่าย บริษัท อิงลิซออนไลน์ จากัด ปณ. คลองจั่น แล้วส่งธนาณัติพร้อม
แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ไปยังที่อยู่ของบริษัทฯ ด้านล่างแบบฟอร์ม

 โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ชื่อบัญชี บจก. อิงลิซออนไลน์ จานวนเงิน..........................บาท
ธนาคากรุงเทพ

เลขที่ 156-5-29450-9

ธนาคากสิกรไทย

เลขที่ 9941002134

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่ 195-0-10909-7

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่ 268-206173-3

หลังการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้วให้ FAX ใบโอนเงินพร้อมใบสมัครเรียนไปที่ 02-729-8311 หรือส่งอีเมลล์ไปที่
E-mail : Eol@engtest.net
ผู้สมัคร..........................................................

ผู้รับสมัคร.............................................................

ตัวบรรจง (.............................................................)

ตัวบรรจง (.............................................................)

วันที่ ............................................................

วันที่ ............................................................

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด : 193/56 กัสโต้แกรนด์รามคาแหง ถนนราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02-170-8725 , 02-170-8726 Fax. 02-170-8726 E-mail : eol@engtest.net , engtest_eol@hotmail.com

