หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
ภาษาอังกฤษทางวิชาการและทางวิชาชีพ

The Global Academy ประตูสู่มหาลัยวิทยาลัย California State University,
East Bay เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ภาพรวมของโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ที่ทางมหาลัยวิทยาลัยเปิดสอนนั้นมีทั้ง
โปรแกรม โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป และโปรแกรมสำ�หรับเตรียมความ
พร้อม สำ�หรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนภาษากับทางสถาบันแบ่งออก
เป็น 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มตัน ระดับกลาง ไปจนถึงระดับสูง โดยอาจารย์ผู้สอนของ
ทางสถาบัน เป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และมี
ประสบการณ์การสอนนักศึกษาต่างชาติ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนที่เหมาะสำ�หรับโครงการ

• นักเรียนต่างชาติที่สนใจเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัย
• นักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และ
ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเรียน การสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา
• ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและต้องการที่จะเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท
• ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการสอบ IELTS

สิ่งที่นักเรียนของทางสถาบันจะได้รับ:

• พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
• นักเรียนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนความรู้
กับนักศึกษาอเมริกัน และประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
• ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
• สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยหลังจากจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(นักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย)

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

• ระยะเวลาของหลักสูตร 8 สัปดาห์ ิ*
• นักเรียนในห้องเฉลี่ย 12 คน
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำ�หรับมหาวิทยาลัย
-กิจกรรมฝึกทักษะเตรียมความพร้อม สำ�หรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
-แนะนำ�หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยและ ให้คำ�ปรึกษาในการสมัครเรียน
• กิจกรรม speaking partner ทางสถาบันจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยและฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุกสัปดาห์แบบตัวต่อตัว
• Fun trip กิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ ในซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียง

ซานฟรานซิสโกและบริเวณอ่าวโดยรอบ

ซานฟรานซิสโกและบริเวณอ่าวโดยรอบ เรียกรวมกัน
ว่า”เบย์แอร์เรีย” (Bay Area) เป็นเมืองที่สวยงามทาง
ด้านวัฒนธรรมและสังคม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการพัก
ผ่อนหย่อนใจ ที่มีอากาศสบายตลอดทั้งปี และมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่ครบครัน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
วิทยาเขต อีสเบย์ ตั้งอยู่ในเมืองเฮย์เวิร์ด ซึ่งอยู่ห่างจาก
ใจกลางซานฟรานซิสโก และเมืองสำ�คัญเช่น โอกแลนด์,
เบิร์กลีย์, ซาน โฮเซ, ซิลิคอน วัลเลย์ ประมาณ 30-40 นาที
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมอง
เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวซานฟรานซิสโก อีกทั้ง
บริเวณโดยรอบยังเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย
และปลอดภัยอีกด้วย

Berkeley
Oakland
San Francisco Hayward
San Jose

San Francisco
Bay Area

สถานที่ตั้ง

Hayward, California-- ตั้งอยู่ใจกลางบริเวณอ่าว
ซานฟรานซิสโกห่างจากซานฟรานซิสโกและซิลิคอ
นวัลเลย์ ประมาณ 30-40 นาที

หมายเหตุ: 2 ภาคเรียนต่อเทอม (ภาคเรียนละ 8 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์
นักเรียนที่ลงเรียนตลอดเทอม (16 สัปดาห์) จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน
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Los Angeles
San Diego

Intensive English Program
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
“ประสบการณ์การเรียนในสถาบัน Global Academy เป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย
ที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันรู้สึกประทับใจในวิธีการสอน ที่ทำ�ให้ความคิดของฉันเปิดกว้างมาก
ขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมนอกห้องเรียนของทางสถาบัน ทำ�ให้ประสบการณ์ของฉันมีสีสันและ
ความสุข การท่องเที่ยวที่จัดโดยทางสถาบัน ยังทำ�ให้ฉันได้ประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับ
แคลิฟอร์เนียมากขึ้น ฉันจะเก็บช่วงเวลาในสถาบัน Global Academy แล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีในอนาคตของฉัน”								
Huan Chen, ประเทศจีน
“อาจารย์ผู้สอนที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตร ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย
ทางสถาบันยังมีกิจกรรมมากมายที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคมอเมริกัน ผมได้เจอ
เพื่อนมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ขณะนี้ผมเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ผม
ขอแนะนำ�หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของทางสถาบันให้กับเพื่อนๆที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาและเจอ
เพื่อนๆต่างชาติ ผมขอขอบคุณสถาบัน Global Academy”

Abdulrahman Alhusaini, ประเทศคูเวต
การเลือกมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในมหามาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทอีสเบย์
(Global Academy) คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน ฉันสามารถที่จะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมสำ�หรับหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการ
เงินของฉัน ระยะเวลา 2 เดือนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Global Academy ทั้งการเรียน
และกิจกรรมทำ�ให้ฉันได้รู้จักกับอาจารย์และเพื่อนๆจากหลายๆประเทศ ซึ่งทำ�ให้ฉันได้เห็น
ว่าฉันสามารถที่จะสานฝันในสายอาชีพการเงินของฉันได้ ขอขอบคุณ Global Academy
สำ�หรับการช่วยเหลือ และเป็นส่วนหนึ่งของความฝันอันยิ่งใหญ่นี้

Tatiana Knuth, ประเทศโคลอมเบีย

หอพักและชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

นักเรียนของทางสถาบัน Global Academy สามารถพักรวมกับนักศึกษาทั่วไป ในหอพัก
ของทางมหาวิทยาลัย ที่มีทั้งแบบห้องพักแบบอพาร์ทเมนท์และห้องพักแบบสวีท โดย
นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียนจากหอพัก ได้ด้วยระยะเวลาสั้น โดยห้องพักจะเพรียบ
พร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว ตู้เย็น และไมโครเวฟ ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง ทาง
หอพักยังมี ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำ�ลังกาย ห้องซักผ้า และ
ห้องสันทนาการ สำ�หรับนักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย นักเรียนของทางสถาบัน
ยังสามารถใช้บริการ ห้องสมุด ฟิตเนส ห้องอาหารในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีบริการรถรับส่งไปยังสถานีรถไฟฟรี ซึ่งนักเรียนสามาถเดินทางไปยัง
ซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียงได้

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ / ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าเล่าเรียน:
ค่าครองชีพ:**
การประกันสุขภาพ:
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัย:
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:

$2,800/$5,000
$4,750/$9,500
$503/$838
$193/$193
$7,996/$15,031

** รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

สมัครออนไลน์ตอนนี!้

https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

ข้อมูลติดต่อ

Global Academy
โทร: +1 (510) 885-2358
อีเมล: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy

csueastbay.edu

