


         
นโยบายสาํคัญในการจดัตั�งและดาํเนนิการเป�ด
คอรส์เรยีนของสถาบนัสอนภาษา NOVA Online
คือการสนบัสนนุผูเ้รยีนที�ต้องการพฒันาทักษะทาง
ภาษาอื�น ๆ ไมว่า่จะเป�นภาษาญี�ปุ�น ภาษาอังกฤษ
เพื�อนาํไปใชต่้อยอดในชวีติประจาํวนัรวมถึงในดา้น
การทํางาน ซึ�งหวัใจสาํคัญของการเรยีนใหเ้กิดผล
สงูสดุ คือ การเรยีนอยา่งต่อเนื�องและฝ�กฝนทักษะ
ต่าง ๆ รอบดา้นอยา่งสมํ�าเสมอ 

                                   

                               

คอรส์เรยีน Executive English
Business Course ถกูรงัสรรค์ขึ�นมาโดย
เฉพาะเพื�อใหต้อบโจทยแ์ละเป�นตัวชว่ยใหกั้บผู้
เรยีนที�มคีวามรูพ้ื�นฐานในระดบัหนึ�งแต่ยงัไม่
สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

ซึ�งการเรยีนคอรส์ Executive English
Business Course จะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาทักษะทางภาษาเพื�อการทํางานในดา้น
ต่าง ๆ ไดเ้ป�นอยา่งด ีสามารถนาํไปต่อยอด
และขยายกรอบความรูใ้หก้วา้งยิ�งขึ�น จากการ
ฝ�กทักษะที�รอบดา้น

การเรยีนระยะเวลา 50 นาทีต่อครั�ง โดย
อาจารยผ์ูส้อนที�เป�นชาวต่างชาติซึ�งใชภ้าษา
อังกฤษอยูเ่ป�นประจาํ จะชว่ยสง่เสรมิใหผู้้
เรยีนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิ�งขึ�น
                               

PERMANENCE COOPERATION SUCCESSFUL

The course will be taught by our native teachers who are well
trained and professionalized  
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4 คอรส์เรยีนภาษาอังกฤษธุรกิจที�จะตอบโจทยช์วีติการทํางานในทกุ ๆ ดา้น การเรยีน
ออนไลนที์�สะดวกและประหยดัเวลา อัดแนน่ดว้ยบทเรยีนคณุภาพตลอด 50 นาที ในการ
เรยีนต่อครั�ง เพื�อการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทักษะดา้นการทํางานในองค์กรอยา่งยั�งยนื

Getting Started                ภาษาอังกฤษธุรกิจขั�นพื�นฐาน
                                                          ศึกษาขอ้มูลขั�นต้นในการทํางาน

Everyday Business          ภาษาอังกฤษธุรกิจขั�นกลาง
 ที�มกีารเรยีนถึง 3 ระดับ

Special Assignments      การเรยีนรูใ้นลักษณะลงมอืทํา
 ผา่นการจาํลองเหตกุารณ์

Business Issues                วเิคราะห์ความเสี�ยงเพื�อป�องกัน
 การเกิดป�ญหาในองค์กร

EXECUTIVE BUSINESS ENGLISH COURSE

 Getting 
Started

 Everyday 
Business

Special 
Assignments

  Business  
Issues
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บทเรยีนที�รวบรวมการเรยีนรูแ้ผนงานทางธุรกิจ ตั�งแต่ระดบัต้น อันไดแ้ก่ 
การแนะนําตนเองและองค์กร การเรยีนรูเ้กี�ยวกับสิ�งแวดล้อมในองค์กรและ
บรรยากาศในการทํางาน เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน ไปจนถึงการติดต่อ
ประสานงานในดา้นต่าง ๆ  

อีกทั�งยงัแนะนาํเรื�องการเขยีนอีเมลในเชงิธุรกิจ การใชภ้าษาและคําที�เหมาะ
สมในการเขยีน การปฏิบติัตัวที�เหมาะสมในองค์กรและการปฏิบติัตัวเมื�อต้อง
พบเจอกับลกูค้า เพื�อสรา้งภาพลักษณที์�ดแีก่พนกังานรวมถึงสรา้งความเชื�อ
มั�นใหกั้บลกูค้าหรอืผูร้บับรกิาร
                                   

                               
การฝ�กฝนและการพฒันาอยา่งยั�งยนื         

เพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง การเรยีนในสว่นของ Getting Started
จงึประกอบไปด้วยบทเรยีนหลักและบทเรยีนยอ่ยรวมทั�งหมด 12 บทเรยีน
อีกทั�งยงัมแีบบฝ�กหดัที�ผูเ้รยีนจะได้ฝ�กฝนทักษะการฟ�ง การพูด การอ่าน 
และการเขยีน

การเรยีนที�สะดวกกับผูเ้รยีน พรั�งพรอ้มดว้ยเนื�อหาที�มคีณุภาพจะทําใหส้ามารถ
พฒันาทักษะการทํางานได้อยา่งรวดเรว็
                                   

                               

Getting Started

ภาษาอังกฤษธุรกิจขั�นพื�นฐาน
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เรยีนรูเ้รื�องการเพิ�มคณุภาพในการติดต่อสื�อสารดา้นต่าง ๆ อันไดแ้ก่ 
การเลือกใชว้ธิกีารสื�อสารกับลกูค้าในชอ่งทางที�เหมาะสม การเรยีนรูด้า้นสนิค้าและ
บรกิาร การนาํเสนอสนิค้าและบรกิารขององค์กร การพบปะสงัสรรค์และการเขา้รว่ม
การประชุม นาํเสนอการวางแผน การจดัทําขอ้เสนอในการเจรจาต่อรองเพื�อเพิ�มโอกาส
ทางการค้าและการลงทนุ อีกทั�งยงัแนะนาํวธิกีารหารอืและการระดมความคิด การ
ยอมรบัความคิดเหน็ของผูอื้�น เพื�อการทํางานรว่มกันอยา่งมปีระสทิธภิาพและยั�งยนื
 
ป�จจยัสาํคัญทางการทําธุรกิจที�ได้นาํเสนอผา่นบทเรยีนนี�คือ การทําความเขา้ใจถึงสว่น
สาํคัญในการทําธุรกิจ การศึกษาเรื�องการตลาด เพื�อสรา้งความพรอ้มและสรา้งความ
เชื�อมั�นภายในองค์กร และเรยีนรูเ้รื�องการสรปุและรายงานผลในเรื�องต่าง ๆ ในทักษะที�
หลากหลาย
                                   

                               

        

Everyday Business  1    ประกอบดว้ยบทเรยีน   10   บทเรยีน
 
Everyday Business  2    ประกอบดว้ยบทเรยีน   10   บทเรยีน
 
Everyday Business  3    ประกอบดว้ยบทเรยีน   12   บทเรยีน

                                   
                               

EVERYDAY BUSINESS
ภาษาอังกฤษธุรกิจในชวีติประจาํวนั

บทเรยีนคณุภาพ 32 บทเรยีน
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ดว้ยเนื�อหาที�ครอบคลมุ ทําใหก้ารเรยีนในระดบั Everyday Business
แบง่ออกเป�น 3 ระดบั



Special Assignments

การเรยีนรูผ้า่นสถานการณจ์รงิ

บทเรยีนคณุภาพ 32 บทเรยีน

         

เขยีนอีเมลและรายงานจากการจาํลองสถานการณใ์นประเดน็ต่าง ๆ  
การอภิปรายผลตอบรบัจากลกูค้า และการพฒันาเครอืขา่ยออนไลน ์เพื�อเสรมิ
สรา้งการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การทํางานนอกสถานที� พรอ้มทั�งการเจรจา
ต่อรองกับลกูค้า เพื�อต่อยอดในการทําธุรกิจและพฒันายอดขายใหส้งูยิ�งขึ�น การ
เรยีนรูแ้ละการบรหิารงานในสว่นของสนิค้า ในแง่ของการพฒันาสนิค้า กลยุทธใ์น
การตั�งราคา การสรา้งยี�หอ้และภาพลักษณข์องสนิค้า 
การโฆษณา และการแขง่ขนั เพื�อเพิ�มมูลค่า และสรา้งยอดขายใหกั้บบรษัิท 
รวมไปถึงการใหบ้รกิารลกูค้า เพื�อสรา้งความสมัพนัธอั์นดกัีบลกูค้า อีกทั�งยงัได้
รว่มการอภิปรายป�ญหาต่างๆ ของบรษัิท เพื�อที�จะไดห้าแนวทางแก้ไข
อยา่งเหมาะสม                             
                               

Special Assignments 1  ประกอบด้วยบทเรยีน   16   บทเรยีน

Special Assignments 2  ประกอบด้วยบทเรยีน   16   บทเรยีน
                                                                  

แบง่ออกเป�น 2 ระดบั
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บทเรยีนคณุภาพ 24 บทเรยีน

         

เรยีนรูเ้จาะลึกเกี�ยวกับการจดัการทางธุรกิจในดา้นต่าง ๆ
ศึกษาเรื�องการค้าเสร ีเพื�อเพิ�มโอกาสทางการตลาด การค้าและการลงทนุ
วเิคราะหก์ารเพิ�มยอดขายของสนิค้าและบรกิารในองค์กร ป�องกันและจดัการ
ความผดิพลาดที�อาจเกิดขึ�น 

เรยีนรูเ้รื�องภาวะความเป�นผูนํ้า และการสรรค์สรา้งนวตักรรมที�เหมาะสมทําความ
เขา้ใจถึงสว่นสาํคัญในการทําธุรกิจ ศึกษาเรื�องการตลาด เพื�อปรบัใชใ้หเ้หมาะสม
กับสนิค้าและบรกิารขององค์กร
หารอืเกี�ยวกับธุรกิจในป�จจุบนั เพื�อเพิ�มโอกาสในการเจรญิเติบโตขององค์กร
อีกทั�งยงัไดฝ้�กฝนการสรา้งและนําเสนองาน เพื�อเตรยีมความพรอ้มและสรา้ง
ความเชื�อมั�นภายในองค์กร นอกจากนั�นยงัจะไดเ้รยีนรูก้ารสรปุและรายงานผลใน
เรื�องต่าง ๆ ด้วยทักษะที�หลากหลาย
                                   

                               

Business Issues

กลยุทธใ์นการวเิคราะห์ป�ญหา

ที�จะทําใหไ้ด้เรยีนรูจ้ากจุดสาํคัญทางธุรกิจ เพื�อการป�องกันและแก้ไขป�ญหาที�เกิด
ขึ�นในองค์กรได้ จดัเต็มบทเรยีนทั�งหมด 24 บทเรยีน
ซึ�งสิ�งสาํคัญในการเรยีนใหเ้กิดผลสงูสดุ คือ การนาํความรูที้�ไดไ้ปใชจ้รงิ เพื�อใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งยั�งยนื
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