
NESE On-Line: หลักสูตรการสอนนั้น ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมการสอนแบบออนไลน์ทั่ว ๆ ไป แต่ยัง

เป็นสถาบันการสอนที่เป็นเหมือนโรงเรียนของคุณเอง และสถาบันสอนภาษา NESE เปิดให้บริการหลักสูตร

การสอนออนไลน์แล้ว
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บทนำาสู่สถาบันสอนภาษา NESE On-Line โดยผู้ก่อตั้งสถาบัน คุณ Anna Shine

สถาบันสอนภาษา NESE ที่ Harvard Square ก่อตั้งเมื่อปี 1990 ดิฉันมีความรู้สึกต่อต้าน การเรียนออนไลน์ มาเป็นระยะเวลานาน เนื่องด้วย ดิฉันเชื่อว่า ไม่มีการศึกษาแบบใด ที่จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการศึกษา

ในโรงเรียนจริง ๆ ดิฉันเชื่อมาตลอดว่า การสอนที่ดีที่สุด มันมาจากกระบวนการผ่านบุคคล (แบบส่วนตัว) มีการโต้ตอบกันระหว่าง อาจารย์และศิษย์ ซึ่งการโต้ตอบกันนี้ จะช่วยให้แสดงให้นักเรียน ได้เห็นว่า เราเชื่อมั่นในตัวพวกเขา 

และเราก็จะไม่มีวันถอดใจ และพร้อมที่จะมอบการศึกษาอย่างดีที่สุดให้พวกเรา เพื่อให้พวกเขาไปสู่ความสำาเร็จของแต่ละคน ดิฉันเชื่อมาตลอดอย่างยิ่งว่า การศึกษาในความสัมพันธ์แบบนี้กับนักเรียน จะช่วยให้เรา สอนพวกเขา ให้

ประสบความสำาเร็จได้มากที่สุด

แล้วสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมา มันจะเกิดขึ้นได้อย่าง กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์? แล้วฉันก็ได้ค้นพบว่า ความพิเศษที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ใหม่ ในวิธีเดียวกันกับ

การสอนแบบออนไลน์ เพราะว่าที่สถาบันสอนภาษา NESE เราได้ดำาเนินการสร้าง โปรแกรมเรียนออนไลน์ของสถาบันเอง และพบว่า การเรียนแบบออนไลน์นี้ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงความพิเศษ อย่างที่ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเคย

มีมา ทุกแง่มุมของโปรแกรม NESE On-Line ใช้หลักการและได้เลียนแบบโปรแกรม การสอนภาษา NESE ที่ จัตุรัสฮาร์วาร์ดโดยตรง จากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ไปจนถึงความสามารถของหลักสูตร ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ

ที่จะบอกว่าสถาบันสอนภาษา NESE On-Line ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมออนไลน์ธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเป็น โรงเรียนแบบออนไลน์อีกด้วย

รายละเอียดของสถาบันสอนภาษา NESE On-Line

♦ โปรแกรมที่ได้พัฒนาโดยนักวิชาการการศึกษาที่ผ่านการอบรม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษา NESE
♦ หลักสูตรที่ ได้รับรางวัลเดียวกันกับที่นักเรียนที ่ สถาบันสอนภาษา NESE ที่จัตุรัสฮาร์วาร์ดได้รับตั้งแต่ปี 1990
♦ แบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน

♦ ชั้นเรียนสดแบบส่วนตัว (สำาหรับผู้ใหญ่ + เด็ก ปัจจุบันบุตรของคุณสามารถศึกษาได้ที่สถาบันสอนภาษา NESE แล้ว!)

♦ ชั้นเรียนสดแบบกลุ่ม (ตามความต้องการของผู้เรียน)

♦ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบโต้ตอบ (ให้บริการเร็ว ๆ นี้)

♦ มี 10 ระดับ

♦ เริ่มต้นชั้นเรียนด้วยเวลาที่แตกต่างกันไป สำาหรับผู้เรียนที่มีโซนเวลาที่แตกต่างกันทั่วโลก

♦ การเข้าถึงห้องสมุดวีดีโอ อย่างไม่จำากัด (ให้บริการเร็ว ๆ นี้)

♦ ประกาศนียบัตร ในแต่ละดับที่ศึกษาสำาเร็จ

♦ ไวยากรณ์และสำานวน, การสนทนาและการฟัง, การอ่านและการเขียน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, TOEFL, ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย, ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

♦ สมัครสมาชิกรายเดือน โดยมี 5 ตัวเลือก ของการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน (ให้บริการเร็ว ๆ นี้)

สถาบันการสอน NESE On-Line เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ชั้นเรียนส่วนตัว และชั้นเรียนกลุ่ม และอันที่จริงแล้ว ในทุกแง่มุมของระบบสถาบันการสอน NESE On-Line นั้น ได้รับการ

ออกแบบมา เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูน การเรียนรู้ภาษาให้ได้มากที่สุด อธิบายง่าย ๆ ก็คือ เราได้สร้างโปรแกรม ที่ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้!

สถาบันสอนภาษา NESE On-Line จะเริ่มให้บริการเมื่อใด?

โปรแกรมการสอน NESE On-Line จะให้บริการแต่ละโปรแกรมเป็นขั้นตอน โดยในช่วงแรกนั้น จะมีชั้นเรียนสดส่วนตัว และช่วงต่อมาชั้นเรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม กำาลังจะให้บริการในขณะนี้ ซึ่งในช่วงอื่น ๆ อย่างเช่น 

โปรแกรมการสอน NESE On-Line ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนแบบโต้ตอบ ก็จะให้บริการหลังจากนี้

ประโยชน์ของการเรียนแบบตัวต่อตัวคืออะไรบ้าง?

การเรียนการสอนส่วนตัว เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ที่ให้โอกาสคุณ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะเจาะจงของตนเอง ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้น อีกทั้งยังได้รับการแก้ไขและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพราะว่าคุณเป็นนักเรียน

เพียงหนึ่งเดียว คุณจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอนอย่าง 100% ตลอดเวลา และผู้สอนนี้เอง จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวของคุณ

ชั้นเรียนสดแบบส่วนตัว

https://nese.edu/awards-and-recognitions.html


วิชาใด ที่ฉันจะสามารถเรียนได้ ในชั้นเรียนส่วนตัว?

จริง ๆ แล้ว คุณสามารถจะเรียนอะไรก็ได้ ที่คุณต้องการ คุณอาจจะได้รับการแนะนำาให้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น ไวยากรณ์และสำานวน, การสนทนาและการฟัง และรวมไปถึง การอ่านและการเขียน ก็เป็นได้ คุณยังสามารถเลือกชั้น

เรียน การเตรียมตัวสอบ ได้ด้วย อย่างเช่น การเตรียมตัวสอบ TOEFL และ การเตรียมตัวสอบ TOEIC เป็นต้น ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างเช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย, ภาษาอังกฤษ

ทางการแพทย์ และภาษาอังกฤษการบิน ก็ยังมีให้เลือกเรียนเช่นกัน เพียงแค่คุณแจ้งความต้องการ ว่าคุณต้องการเรียนหลักสูตรใด และเราจะเตรียมโปรแกรมหลักสูตรนั้นเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อคุณ

ชั้นเรียนส่วนตัวมีระยะเวลานานเท่าใด?

โปรแกรมการสอน NESE On-Line เสนอชั้นเรียนส่วนตัวหลากหลายประเภท

1. ภาษาอังกฤษทั่วไป 

อย่างที่ได้อธิบายข้างต้น วิชายังรวมไปถึง เช่น ไวยากรณ์และสำานวน, การสนทนาและการฟัง และ การอ่านและการเขียน  

ซึ่งแต่ละคาบเรียนจะใช้เวลา 50 นาที  

2. การเตรียมตัวการสอบ 

หลักสูตรนี้ ยังรวมไปถึง การเตรียมตัวสอบ TOEFL และ TOEIC และยังรวมไปถึงการเตรียมตัวในการสอบมาตรฐานวัดผลอื่นอีกด้วย  

แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 50 นาที 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

หลักสูตรนี้ รวมไปถึงวิชา เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย, ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ และภาษาอังกฤษการบิน  

แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 50 นาที 

4. หลักสูตรส่วนตัว สำาหรับผู้ใหญ่  

แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 25 นาที 

5. หลักสูตรส่วนตัว สำาหรับเด็ก 

แต่ละคาบเรียนใช้เวลา 25 นาที 

6. กรุณาแจ้งว่าคุณต้องการจะเรียนหลักสูตรใด แล้วเราจะเตรียมโปรแกรมหลักสูตรนั้นเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อคุณ

ฉันควรจะเข้าเรียนบ่อยครั้งแค่ไหน?

มันไม่มีคำาตอบที่ถูกต้องซะทีเดียว นักเรียนบางคนอาจจะเรียนได้ดี เมื่อพวกเขา เข้าเรียนอย่างสม่ำาเสมอกับชั้นเรียนระยะเวลาสั้น ในขณะที่นักเรียนบางคนอาจจะเรียนได้ดีในชั้นเรียนที่ใช้ระยะเวลาที่นานกว่า สิ่งสำาคัญคือ ขอเพียงคุณ

แจ้งเราว่า คุณต้องการอะไร ที่มันจะเข้ากับสไตล์การเรียนของตัวเอง  แล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ โปรดจำาไว้ว่า เราไม่แนะนำา ให้คุณใช้เวลาในการเรียนการสอนแบบส่วนตัวออนไลน์ มากกว่าหกชั่วโมงต่อวัน การใช้เวลาในการ

เรียนมากกว่า หกชั่วโมง อาจจะส่งผลให้นักเรียนเหนื่อยล้า และส่งผลให้้ระบบการเรียนรู้ทำางานล่าช้าลง

ใครคือผู้สอน ในชั้นเรียนส่วนตัว ของสถาบันภาษา NESE?

ผู้สอนของสถาบันสอนภาษา NESE เป็นชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกเขามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานในระดับสูงของสถาบัน และผู้สอนออนไลน์ของสถาบัน ล้วนแล้วแต่

ผ่านการฝึกอบรม โดยสถาบันแล้วทั้งสิ้น สำาหรับท่านที่รู้จักสถาบันสอนภาษา NESE อยู่แล้ว ท่านทราบดีว่า เราถูกจัดให้เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำาของโลก ต้องยกความดีความชอบ ให้กับคณะผู้ฝึกสอนของสถาบันสอนภาษา 

NESE  โปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้สอนแต่อย่างใด มันเปลี่ยนแปลงเพียง “รูปแบบของชั้นเรียน” เท่านั้น

ชั้นเรียนสดแบบส่วนตัว



ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ผู้สอนของสถาบันสอนภาษา NESE เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ แต่พวกเขาพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ใช่หรือ

ไม่?

นี่เป็นคำาถามที่ดีมาก! ถึงแม้ว่า ผู้สอนของสถาบัน จะเป็นเจ้าของภาษาก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมีสำาเนียงอเมริกัน โลกวันนี้ เชื่อมโยงกันอย่างมาก ซึ่งเราก็เชื่อว่า นี่เป็นสิ่งสำาคัญ ที่คุณควรจะเรียนรู้ วิธีทำาความเข้าใจภาษาอังกฤษที่

พูดด้วยสำาเนียงที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าใจภาษาอังกฤษอเมริกัน หรือ ภาษาอังกฤษออสเตรเลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ซึ่งมันมีความคล้ายกันมาก) คุณก็จะเสียเปรียบ เมื่อเทียบกับผู้ที่เข้าใจสำาเนียงที่หลากหลาย เป้า

หมายของเรา ก็คือ มอบเครื่องมือภาษาอังกฤษ ทำาให้คุณประสบความสำาเร็จเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยการให้คุณได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาที่หลากหลาย เราจะมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา

ฉันจะได้เห็นครูผู้สอน ในชั้นเรียนสดส่วนตัวหรือไม่?

ระหว่างชั้นเรียนสด คุณจะได้เห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนของคุณ เมื่อครูผู้สอนคุณ เขียนบางอย่างบน “กระดาน” ที่ชั้นเรียน คุณก็จะเห็นทันทีว่าเขาเขียนอะไร และสิ่งที่ดีในขั้นถัดไป ก็คือมาเรียนที่สถาบันสอนภาษา NESE ที่ จตุ

รัสฮาร์วาร์ด!

ฉันควรจะเข้าเรียนชั้นเรียนสดแบบกลุ่ม NESE On-Line หรือไม่?

สถาบันสอนภาษา NESE ขอแนะนำาอย่างยิ่งเลยว่า ผู้เรียนควรจะเข้าเรียน ผสมผสานระหว่าง บทเรียนแบบกลุ่มและชั้นเรียนส่วนตัว ในกรณีนี้ คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยวิชาการและมีโอกาสใช้

ภาษาอังกฤษทั้งสองกลุ่ม

ฉันต้องทำาการทดสอบวัดระดับหรือไม่?

ใช่แล้ว เราต้องการแน่ใจว่า คุณอยู่ในระดับที่เหมาะสมของการเรียน ดังนั้น สถาบันจะสามารถมั่นใจว่า ผู้สอนส่วนตัวของคุณ มีความเข้าใจระดับที่แน่นอนของคุณ และสามารถวางแผนบทเรียนส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม หลักจากที่คุณ

ลงทะเบียน คุณจะได้รับการทดสอบวัดระดับ

โปรแกรมการสอน NESE On-Line ใช้งานได้ที่โทรศัพท์มือถือหรือไม่

แน่นอน มันสามารถใช้งานได้ ระบบโปรแกรมการสอน NESE On-Line สามารถใช้งานได้ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, แล็ปท็อป, แท็ปเล็ต และที่สมาร์ทโฟน เราขอแนะนำาให้คุณใช้หูฟังขณะใช้งาน ก็เพื่อที่คุณจะได้ยินครู

ผู้สอนพูดอย่างชัดเจน

มีสิ่งอื่นใด ที่ฉันจำาเป็นต้องรู้อีกหรือไม่?

สถาบันสอนภาษา NESE จัดหาครูผู้ฝึกสอนที่ดีที่สุด ให้คุณเสมอ กรุณาให้ข้อมูลเรา เกี่ยวกับตัวคุณและเป้าหมายคุณ ให้มากที่สุด เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มข้อมูลคำาแนะนำาสำาหรับนักศึกษาของสถาบันสอนภาษา NESE  เสร็จ

สมบูรณ์

ชั้นเรียนสดแบบส่วนตัว



ค่าใช้จ่ายหลักสูตรโปรแกรมสอนภาษา NESE On-Line มีราคาสูงหรือไม่?

เราตระหนักดีว่า มีโรงเรียนหลายแห่งที่ให้บริการชั้นเรียนออนไลน์ส่วนตัว และเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณสนใจ ที่จะเข้าเรียนชั้นเรียนส่วนตัวจากโปรแกรมสอนภาษา NESE On-Line  ซึ่งเรารู้ว่า สถาบันสอนภาษาบาง

แห่ง อาจจะเสนอชั้นเรียนออนไลน์ที่มีราคาย่อมเยาว์ ซึ่งเราเองก็อยากจะทำาแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเราไม่จ่ายเงินจ้างผู้สอนออนไลน์อย่างดี เราก็คงไม่อาจให้บริการที่มีคุณภาพ ได้ตามอย่างที่คุณต้องการและคาดหวังไว้  ดังนั้น

ราคาหลักสูตรของสถาบันตามที่ปรากฎ กรุณาเข้าใจว่า เราได้พยายามเสนอราคาที่ดีที่สุด ที่จะทำาได้ ในเวลาเดียวกัน เราก็ได้พยายามทำาอย่างดีที่สุด สำาหรับครูผู้สอนของเราเช่นกัน  

กรณีฉันยกเลิกการเรียน จะมีผลอย่างไร?

คุณจำาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง กรณีที่คุณจะยกเลิก หรือเปลี่ยนเวลาเรียน ในชั้นเรียนส่วนตัว โปรแกรมการสอนภาษา NESE On-Line หากคุณจำาเป็นต้องยกเลิกชั้นเรียน โดยแจ้งยกเลิกเป็นเวลาน้อยกว่า 

24 ชั่วโมง คุณจะต้องชำาระค่าใช้จ่ายในชั้นเรียนที่ยกเลิก

ฉันจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษา NESE, Harvard Square ได้อย่างไร?

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่คุณสอบถาม! กรุณาคลิกที่ลิงก์ www.nese.edu เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันสอนภาษา NESE ดูที่มุมขวาของเว็บไซต์ เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ

ชั้นเรียนสดแบบส่วนตัว

https://www.nese.edu
https://forms.gle/wCy7rTkrfJsi5H8w8


ชั้นเรียนส่วนตัว แบบกลุ่ม

นักเรียนหลายคน อาจจะสนุกกับชั้นเรียนส่วนตัว มันเป็นโอกาสสำาหรับคุณ ที่จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม บางคนพบว่าการเข้าเรียนกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน หรือแม้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน

หรือกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นวิธีที่ดีกว่าในการเรียนรู้

แก่นแท้ของปรัชญาที่สถาบันสอนภาษา NESE นั่นคือ การยอมรับว่า นักเรียนแต่ละคนมาเรียนสถาบันสอนภาษา NESE (รวมไปถึงที่ NESE On-Line ด้วย) มาด้วยแตกต่างกันทางด้านความสามารถ, ความต้องการ

และเป้าหมายของแต่ละคน ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของพวกเขา เช่นเดียวกัน ทุกคนจำาเป็นต้องเรียนรู้วิธีีที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด และสำาหรับผู้ที่เรียนรู้ในวิธีเดียวกับผู้อื่นได้ เรายินดีนำาเสนอโปรแกรมสอนภาษา 

NESE On-Line “ชั้นเรียนส่วนตัว เฉพาะกลุ่ม” คุณจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนส่วนตัว แต่เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของคุณ เช่นกับเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน 

อย่างที่ทราบว่า หากคุณลงทะเบียนสำาหรับชั้นเรียนส่วนตัว คุณจะได้เลือกวัน เวลาและ วิชาที่จะเรียนด้วย หลักสูตร “ชั้นเรียนส่วนตัว เฉพาะกลุ่ม” ของที่ NESE On-Line แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง: 

♦ คุณยังสามารถเลือกความถี่ของการเรียนได้

♦ คุณยังสามารถเลือกเวลาเรียนของชั้นเรียนได้

♦ คุณยังสามารถเลือกวิชาของชั้นเรียนของคุณได้

ยกตัวอย่างเช่น คุณและเพื่อน ๆ สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของการสนทนาและการฟัง คุณและเพื่อน ๆ จากสโมสรการบิน ก็สามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษการบินร่วมกันได้ หรือคุณและเพื่อนร่วมงานที่บริษัทกฎหมาย อาจจะเข้าเรียน

ภาษาอังกฤษทางกฎหมายร่วมกัน หรือกลุ่มครูจากโรงเรียนของคุณ สามารถจัดการบรรยายการฝึกอบรมครูก็ได้  

เราได้เตรียม หลักสูตรที่หลากหลาย  สำาหรับคุณ โปรดทราบว่า ทุกชั้นเรียนของที่นี่สามารถจัดเเบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้.

ทุกชั้นเรียน ใช้เวลา 50 นาที 

ชั้นเรียนส่วนตัว แบบกลุ่ม



ชั้นเรียนสดส่วนตัว สำาหรับผู้ใหญ่

อย่างที่ทราบกันดีว่า คำาว่า “ผู้ใหญ่” แปลว่า ผู้ที่มีอายุมาก แต่อาจหมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ ว่าอะไรสำาคัญ, ความสนใจในสิ่งใหม่เป็น ความท้าทาย และมั่นใจที่จะพบกับความท้าทายนั้น

 

นักเรียนผู้ใหญ่ของเรา ได้รับความสำาเร็จที่น่าประทับใจไปทั่วโลก: 

♦ เนลสัน แมนเดลาได้รับตำาแหน่งประธานาธิบดี ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อเขาอายุ 75 ปี

♦ แม่ชีเทเรซา ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ เมื่อท่านอายุ 79 ปี

♦ มหาตมะ คานธี เป็นผู้นำาในการเดินขบวนเกลือ เมื่อเขาอายุ 61 ปี

♦ เดโบร่า ไชน์ เขียนหนังสือเล่มที่ 72 เมื่ออายุ 83 ปี

♦ ไทอิชิ อเกราชิ ปีนขึ้นไปถึงภูเขาไฟฟูจิสำาเร็จ ขณะที่อายุได้ 100 ปี

♦ จอห์น เกล็นน์ ขึ้นไปบนอวกาศ ในขณะที่อายุได้ 77 ปี

♦ เอียน ไชน์ ได้รับสิทธิบัตรใบทีี14 เมื่ออายุ 86 ปี

♦ เคอิโกะ ฟุคุดะ ยังคงสอนวิชายูโดและการป้องกันตัว แม้ว่าจะมีอายุได้ 98 ปีแล้ว

ผู้ใหญ่สามารถเรียนภาษาใหม่ได้ไหม?

ได้อย่างแน่นอน จากการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย พบว่า ผู้คนในทุกช่วงอายุสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ในฐานะผู้ใหญ่สามารถได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย:

♦ การเรียนเป็นสิ่งที่ดีต่อสมอง: จากงานวิจัยมากมาย แสดงให้เห็นได้ชัดว่า ในทุกช่วงอายุ การเรียนรู้ ทำาให้มีการรักษาสภาพการทำางานของสมองให้อยู่ในระดับสูงได้

♦ สมองมีการทำางานเช่นเดียวกับมวลกล้ามเนื้อ การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ เป็นเหมือนการท้าทายสมอง และเป็นการออกกำาลังเพื่อเพื่อพัฒนาสมองอีกด้วย.

♦ การศึกษาค้นคว้า ชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถชะลอกระบวนการทางกายภาพของโรคอัลไซเมอร์ได้

♦ ความสามารถในการพูดสองภาษา เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของสมอง  คนที่สามารถพูดสองภาษาได้ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะสมองเสื่อม ในช่วงวัยเยาว์ เหมือนผู้ที่พูดได้เพียงภาษาเดียว

♦ การศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนจากภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง เป็นการใช้ส่วนสำาคัญของสมอง ทำาให้ลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

♦ การเรียนรู้สามารถเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่ว ๆ ไป

ฉันต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถร่วมชั้นเรียนผู้ใหญ่ได้?

ที่ NESE On-Line รับนักเรียนอายุ 50 ปีขึ้นไป สำาหรับชั้นเรียนเหล่านี้ และเรายังมอบส่วนลด 5% ให้กับนักเรียนอายุ 80 ปีขึ้นไป

ที่ NESE On-Line มีชั้นเรียนส่วนตัว แบบใดสำาหรับผู้ใหญ่?

สถาบัน NESE ทราบดีว่า ในฐานะผู้ใหญ่ คุณมีความต้องการอย่างเฉพาะ และมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนใคร และบ่อยครั้งมีเวลาอันจำากัด ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบโปรแกรม ที่ไม่เพียงแต่จะเหมาะสม กับวิธีการที่ผู้ใหญ่สามารถเรียน

รู้ได้ แต่ยังมีความเหมาะสมต่อความจริงที่ว่า คุณอาจไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ผลปรากฏว่า ผู้ใหญ่จะมีสิทธิ์เลือกในการลงเรียนกลุ่มระยะสั้น 25 นาที เป็นที่แน่นอนว่า ถ้าคุณต้องการรวมกลุ่มและเรียน 50 นาที ก็

สามารถทำาได้เช่นกัน

ชั้นเรียนสดส่วนตัว สำาหรับผู้ใหญ่



ที่สถาบัน NESE On-Line มีการสอนวิชาอะไรสำาหรับผู้ใหญ่บ้าง?

เราขอเสนอรายชื่อวิชาทั้งหมด เราขอเสนอรายชื่อวิชาทั้งหมด “หลักสูตรที่เปิดสอน” ในโบร์ชัวร์ อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะเรียน ในรายวิชาที่ไม่ได้อยู่ในหน้ารายชื่อ  ”หลักสูตรที่เปิดสอน” กรุณาแจ้งให้เราทราบ เรามี

ความยินดีที่จะเตรียมชั้นเรียนที่ดีที่สุดสำาหรับท่าน

ฉันสามารถจัดชั้นเรียนส่วนตัวกับเพื่อนคนเดียว หรือแม้กับเพื่อนมากมาย ได้หรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน! การเรียนรู้ภาษาใหม่กับเพื่อน เป็นกิจกรรมกลุ่ม ที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณและเพื่อน วางแผนจะไปเที่ยวด้วยกัน คุณสามารถลงเรียนในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ได้เช่นกัน 

คุณใช้สื่อการสอนอะไรบ้าง?

เราใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ซึ่งทางสถาบัน NESE ยังได้ออกแบบสื่อการสอนเองอีกด้วย และใช้หนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในหลายแขนงเช่นกัน  โดยครูผู้สอนจะปรับสื่อการสอนไปตามความสามารถเฉพาะ และเป้า

หมายของผู้เรียนแต่ละคน

ฉันต้องทำาแบบทดสอบวัดระดับหรือไม่?

เช่นเดียวกับที่แพทย์ทำาการวินิจฉัยจากการตรวจเลือด เราจำาเป็นต้องทราบถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณเท่าที่จะทราบได้ เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณไม่จำาเป็นต้องกังวลถึงผลการทดสอบ เนื่อง

ด้วยว่า จะไม่มีผลสอบวัดระดับ ที่ไม่ผ่านในการสอบนี้

ครูผู้สอนมีประสบการณ์อะไรบ้าง?

ครูผู้สอนของเราทุกคนมีประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย บางท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กโดยเฉพาะ และบางท่านมีเชี่ยวชาญด้านการสอนผู้ใหญ่ และในขณะที่บางท่านเชี่ยวชาญในการสอนผู้อาวุโส นอกจากนี้ ครูผู้สอนของ

สถาบัน NESE On-Line ทุกท่าน ยังได้รับการฝึกอบรมที่เข้มงวดและการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

       

มีคำากล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า

 

                   “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น”

การเรียนส่วนตัวสดสำาหรับผู้ใหญ่ของ NESE On-Line  มีวิธีการเรียนรู้ให้คุณ สิ่งคุณต้องมี ก็แค่เพียงความตั้งใจ

ชั้นเรียนสดส่วนตัว สำาหรับผู้ใหญ่



ที่ NESE On-Line มีชั้นเรียนส่วนตัว แบบใดบ้างสำาหรับผู้ใหญ่?

ชั้นเรียนออนไลน์ทั้งหมดของ NESE On-Line สำาหรับเด็กนั้นใช้เวลาเพียง 25 นาที และชั้นเรียนทั้งหมดได้รับการออกแบบเป็นพิเศษอย่างมีเอกลักษณ์ และความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน และยังคงแก่นแท้ปรัชญาของ

สถาบัน NESE:

♦ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในชั้นเรียน

♦ การจัดเตรียมหลักสูตรที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น

♦ การรับรู้ถึงความสามารถเฉพาะตัว, ความต้องการ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ที่ลงเรียนที่สถาบัน NESE ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญกับความสำาเร็จของพวกเขา

♦ ความเข้าใจในความสำาคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่อบอุ่นและมีการสนับสนุนที่ดี

♦ ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ว่าพวกเขาจะประสบความสำาเร็จ

♦ การตระหนักในพลังและคุณค่าของความเมตตากรุณา และการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

♦ การเคารพซึ่งกันและกัน

♦ ความใฝ่ฝันในการสร้างโอกาสพิเศษในการเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้ปกครองควรอยู่กับเด็กในระหว่างเรียนหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับเด็ก หากคุณคิดว่าลูกของคุณสามารถตั้งใจเรียน ได้เป็นเวลา 25 นาที คุณก็ไม่จำาเป็นต้องอยู่ แต่เป็นความคิดที่ดีที่จะอยู่ใกล้ ๆ เพื่อสังเกตุและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

เด็ก ๆ สามารถเริ่มเข้าเรียนได้เมื่ออายุเท่าไหร่?

เรายินดีที่จะสอนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เราพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำากว่านี้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีกว่าการนั่งในห้องเรียน ดังนั้น หลักสูตรออนไลน์ของเรา จึงไม่เปิดให้บริการสำาหรับเด็ก ๆ

ลูกของฉันขี้อาย และไม่กล้าที่จะพูด การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่?

เราใช้สื่อการสอนของสถาบัน NESE ซึ่งเราได้ออกแบบเอง และอย่างที่ท่านสามารถจินตนาการได้ เรายังได้ปรับการใช้ให้เหมาะสมตามอายุ ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนอีกด้วย 

คุณใช้สื่อการสอนอะไรบ้าง?

เราใช้สื่อการสอนของสถาบัน NESE ซึ่งเราได้ออกแบบเอง และอย่างที่ท่านสามารถจินตนาการได้ เรายังได้ปรับการใช้ให้เหมาะสมตามอายุ ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนอีกด้วย

เด็ก ๆ ต้องทำาแบบทดสอบวัดระดับหรือไม่?

จะทดสอบหรือไม่ก็ได้ ในช่วงการเรียนระยะแรกของเด็ก ๆ เราจะมีระยะเวลาในการประเมิน รวมทั้งวัดทักษะ ระดับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ มันจะเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียน และส่วนหนึ่งที่เด็ก ๆ รู้สึกสนุก และแน่นอน เป็น

ส่วนที่เด็ก ๆ จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้

ชั้นเรียนสดส่วนตัว สำาหรับเด็ก



เด็ก ๆ ต้องทำาแบบทดสอบวัดระดับหรือไม่?

ครูผู้สอนของเราทุกคนมีประสบการณ์มากมาย ไม่เพียงแต่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์ในการสอนเด็กโดยเฉพาะอีกด้วย นอกจากนี้ ครูผู้สอนของสถาบัน NESE On-Line ทั้งหมดยังได้รับการฝึกอบรมที่เข้ม

งวด และการตรวจสอบประวัติอย่างเต็มรูปแบบ

“ลูกชายลงเรียนชั้นเรียนการฟังและการพูด ที่สถาบัน NESE On-Line ซึ่งมันดีมาก ๆ นี่เป็นประสบการณ์การเรียนการ

สอนกับอาจารย์ต่างชาติครั้งแรกของเขา และเขาก็ชอบมาก มันมีประโยชน์อย่างยิ่ง ตอนนี้ลูกถามถึงการเรียนครั้งหน้าแล้ว!”

นากาฮิโระ ไอ  

ประเทศญี่ปุ่น

ชั้นเรียนสดส่วนตัว สำาหรับเด็ก

https://forms.gle/wCy7rTkrfJsi5H8w8


ชั้นเรียนส่วนตัว และชั้นเรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม

ภาษาอังกฤษทั่วไป: รหัสราคา ก ระดับต่ำาสุดที่ต้องการ (จากระดับ 10)

ภาษาอังกฤษทั่วไป

• ไวยากรณ์และสำานวน1

• การสนทนาและการฟัง1

• การอ่านและการเขียน1

1
1
1

ภาษาอังกฤษทั่วไป - ไวยากรณ์

• Simple Past หรือว่า Present Perfect? นี่คือคำาถาม

• สร้างเวลา เพื่อที่จะเข้าใจหลักการของ Time Clauses
• ประโยคเงื่อนไข ในรูปปัจจุบัน, อดีต และอนาคต

• “Who” หรือ “Whom”: ใช้งานอย่างไร?  

• ช่วงเวลาสำาหรับหลักการใช้ Modal
• อดใจไว้กับการเรียนรู้เรื่อง Passive
• ถั่วกับข้าวโพด: นามนับได้ และนามนับไม่ได้

• ฝึกฝนการใช้ Gerunds

3
3
6
4
4
5
2
4

ภาษาอังกฤษทั่วไป - การสนทนาและการฟัง

• ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ: วิธีทำาความเข้าใจและใช้งานได้อย่างไม่เคอะเขิน

• ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ: วิธีทำาความเข้าใจและใช้งานให้สำาเร็จ

• วิธีการพูดเข้าสังคมแบบมืออาชีพ

• วิธีการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ แบบมืออาชีพ

• เหตุการณ์ปัจจุบันในข่าวสาร

3
3
6
4
4

ภาษาอังกฤษทั่วไป – การอ่านและการเขียน

• การเขียนสำาหรับผู้เริ่มต้น: วิธีการเขียนย่อหน้าเกริ่นนำาที่สมบูรณ์แบบ

• การเขียนสำาหรับนักเรียนระดับกลาง: วิธีการเขียนเรียงความหน้าเดียวที่สมบูรณ์แบบ

• การเขียนสำาหรับนักเรียนขั้นสูง: วิธีการเขียนรายงานการวิจัย

• ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ: วิธีการจัดการให้สำาเร็จ

3 
3
6
4

1. สำาหรับท่านใดที่เคยเรียนกับสถาบัน NESE, ท่านจะจำาชั้นเรียนเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกับชั้นเรียน ที่เราเคยนำาเสนอให้ท่านมาก่อนที่สถาบัน NESE

หลักสูตรที่เปิดสอน



ชั้นเรียนส่วนตัว และชั้นเรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ: รหัสราคา ข ระดับต่ำาสุดที่ต้องการ (จากระดับ 10)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

• การสื่อสารสำาหรับธุรกิจ1

• การสื่อสารสำาหรับธุรกิจแบบมืออาชีพ1

• การอ่านและการเขียนสำาหรับธุรกิจ1

• การอ่านและการเขียนสำาหรับธุรกิจแแบบมืออาชีพ1

• การเขียนอีเมล์สำาหรับธุรกิจ

• ความสำาเร็จของการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ!

• ทักษะการนำาเสนองานเบื้องต้น

• ทักษะการนำาเสนอผลงานสำาหรับนักเรียนขั้นสูง

• ภาษาสำาหรับการประชุม

• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์

• เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ในวงการธุรกิจสัปดาห์นี้?

8
8
8
8
4
6
5
8
6
6
6

การเตรียมตัวสอบ TOEFL

• ไวยากรณ์สำาหรับ TOEFL1

• การฟังและการพูดสำาหรับ TOEFL1

• การอ่านและการเขียนสำาหรับ TOEFL1

• ประหยัดเวลาและรับรองความถูกต้อง: เรียนรู้วิธีการอ่านแบบข้ามและแบบคร่าว 

• ฉันทำาไม่ทันเสมอ ได้โปรดช่วยฉันด้วย!

• คำาศัพท์สำาหรับ TOEFL
• วิธีการรับรู้คำาถามที่ตอบหลายคำาถาม

• เทคนิคการทำาข้อสอบ TOEFL

8
8
8
8
8
8
8
8

ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

• ภาษอังกฤษทางกฎหมาย1

• ภาษาอังกฤษทางการแพทย1์

• ภาษาอังกฤษการบิน

• การค้นหาและช่วยชีวิตขั้นสูง

• สภาพอากาศสำาหรับนักบิน

• ภาษาอังกฤษสำาหรับนักดนตรี

8
8
8
8
8
8

ภาษาอังกฤษการกีฬา

• ภาษาอังกฤษสำาหรับกีฬาบาสเกตบอล

• ภาษาอังกฤษสำาหรับกีฬาเบสบอล

• ภาษาอังกฤษสำาหรับเกมส์

6
6
6

การเตรียมตัวสอบมาตรฐานวัดผล

• ไวยากรณ์สำาหรับ TOEFL1

• การฟังและการพูดสำาหรับ TOEFL1

• การอ่านและการเขียนสำาหรับ TOEFL1

• การเตรียมตัวสอบ TOEIC
• การเตรียมตัวสอบ IELTS
• การเตรียมตัวสอบ SAT
• การเตรียมตัวสอบ GRE
• การเตรียมตัวสอบ GMAT

8
8
8
8
8
8
8
8

การให้คำาปรึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

• วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประเทศอเมริกา

• วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ

• วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ

• วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ประเทศนิวซีแลนด์

4
4
4
4

หลักสูตรที่เปิดสอน



ชั้นเรียนส่วนตัว และชั้นเรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ: รหัสราคา ข ระดับต่ำาสุดที่ต้องการ (จากระดับ 10)

ชมรม

• ชมรมประวัติศาสตร1์

• ชมรมนักพูด1

• ชมรมภาพยนตร1์

• ชมรมคนรักหนังสือ

6
4
4
6

การออกเสียง

• การออกเสียง1 1

การฝึกอบรมครู

• สภาพแวดล้อมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

• การฝึกหัดที่ดีที่สุดในชั้นเรียน ESL
• วิธีการสอน TOEFL

4
4
4

สำาหรับผู้บริหารและผู้จัดการ

• การพัฒนาและการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียน ผู้สอน และโรงเรียนอย่างไร

• วิธีการสังเกตุการณ์ครูผู้สอนและให้คำาแนะนำาที่มีประโยชน์

• วิธีที่ช่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน

4
4
4

1. สำาหรับท่านใดที่เคยเรียนกับสถาบัน NESE ท่านจะจำาชั้นเรียน หรือชมรมเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกับชั้นเรียนที่เราเคยนำาเสนอให้ท่านมาก่อนที่สถาบัน NESE

หลักสูตรที่เปิดสอน

https://forms.gle/wCy7rTkrfJsi5H8w8


อาจารย์ผู้สอนสถาบัน NESE On-Line

Anna Shine, ประธาน

ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน และปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: อาร์เจนตินา, บราซิล, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สก็อตแลนด์, เซนต์เฮเลน่า, เวลส์.

Martha Hall, ผู้อำานวยการ

หลักสูตร TEFL มหาวิทยาลัยของโบสถ์เซนต์แอนดรูว ประเทศสก็อตแลนด์, ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเบทส์ และ  

ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ประสบการณ์ต่างประเทศ: อังกฤษ, กรีซ, สก็อตแลนด์, สวีเดน, ตุรกี

Megan A.

หลักสูตร TESL มหาวิทยาลัยแฮมไลน์, ปริญญาตรี สาขาวิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยมาคาเลสเตอร์  

และปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: เอกวาดอร์

Christine B.

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษและมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยพรอวิเดนซ์ และปริญญาโท ศึกษาศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: นิวซีแลนด์

Benjamin B.

หลักสูตรนานาชาติ TEFL โรงเรียนเดอะโบแลนด์และปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการเขียนและวรรณกรรม วิทยาลัยเอเมอร์สัน 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก, เม็กซิโก

Owen C.

หลักสูตร CELTA มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบอสตัน 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: สเปน

Christina F.

หลักสูตร TEFL สถาบันภาษาบอสตัน, ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฮอฟสตรา,  

ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษและอเมริกันศึกษา และปริญญาโท ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต TESOL มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์  

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: จีน, เกาหลี, โปแลนด์, รัสเซีย

Matthew F.

ปริญญาโท สาขาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ ปริญญาตรี สาขาการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

ประกาศนียบัตร Massachusetts Teaching Certification ในหลักสูตร ESL (6-12), ภาษาอังกฤษ (8-12) และ SEI Endorsement 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: แคนาดา, อังกฤษ, เกาหลีใต้

Tim H.

ปริญญาตรี สาขาการเงิน วิทยาลัยธุรกิจและการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา การศึกษาอย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยดู้ค,  

ปริญญาโท บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, นโยบายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยแมเรียน ประสบการณ์ในต่างประเทศ: จีน

Laurie M.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์, ปริญญาโทร และ ปริญญาเอก สาขาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวาซซา

 ประสบการณ์ในต่างประเทศ: ฝรั่งเศส, อิตาลี

อาจารย์ผู้สอน



อาจารย์ผู้สอนสถาบัน NESE On-Line

Paul O.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเคนต์สเตต 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: อาร์เจนตินา, อินเดีย

Kathryn O.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเบทส์ และระดับปริญญาโท หลักสูตร TESOL จากวิทยาลัยเซนต์ไมเคิล  

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: ญี่ปุ่น, สเปน

Willard O.

ประกาศนียบัตร Massachusetts Teaching Certification ในหลักสูตร ESL (K-12), ภาษารัสเซีย (G-12),  
ปริญญาตรี สาขามัธยมศึกษา (ภาษารัสเซีย) มหาวิทยาลัยมินนิโซตา, ปริญญาตรี สาขาการศึกษาเกี่ยวกับยิว วิทยาลัยโอเบอลิน  

และปริญญาโท หลักสูตร TESOL มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: ออสเตรีย, จีน, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, รัสเซีย,

Edward Q. 

ปริญญาตรี สาขาภาษาสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งนอร์วิช และระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: โปแลนด์, รัสเซีย

Gerry R.

ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย, ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: ไทย, เกาหลีใต้, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เอกวาดอร์, เม็กซิโก

Ericka S.

ปริญญาตรี หลักสูตรสังคมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์ดิง, ปริญญาโท หลักสูตร TESOL วิทยาลัยเซนต์มิชเชลส์  

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: เอธิโอเปีย

Dave S.

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การบิน, นักบินพาณิชย์ที่เกษียณแล้ว, ผู้ฝึกสอนการบิน  

และอาสาสมัครองค์กร United States Coast Guard Auxiliary

Benjamin S.

หลักสูตรประกาศนียบัตร TEFL สถาบันภาษาบอสตัน,  ปริญญาตรี สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเม็กซิโก,  

ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเลสลีย์ 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: อังกฤษ, กัวเตมาลา, เม็กซิโก, เกาหลีใต้

Emma S. 

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย เซนต์แอนเซลเซิม, หลักสูตร TEFL สถาบันภาษาแห่งบอสตัน และปริญญาโท  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: สาธารณรัฐโดมินิกัน

Susan T.

ปริญญาตรี สาขาภาษาสเปน และ TEFL มหาวิทยาลัย นิวแฮมป์เชียร์ และปริญญาโท สาขาการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ: ออสเตรเลีย, จีน, กาน่า, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สเปน, ไทย

อาจารย์ผู้สอน



ชั้นเรียนส่วนตัวและชั้นเรียนส่วนตัว, ราคาชั้นเรียนแบบกลุ่ม:

โปรดทราบว่า เรามอบส่วนลด 5% สำาหรับศิษย์เก่าสถาบัน NESE เพื่อบุตรหลานของท่าน และบุคคลที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป

นาที ราคา ศิษย์เก่าสถานบัน NESE จตุรัสฮาร์เวิร์ด และผู้

มีอายุ 80 ข้ึนไป รับส่วนลด 5%

ภาษาอังกฤษทั่วไป

1 คน (ชั้นเรียนส่วนตัว)

รหัสราคา ก

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$54

$255

$470

$51.30

$242.25

$446.50

ภาษาอังกฤษทั่วไป

2-3 คน(ชั้นเรียนส่วนตัว, แบบกลุ่ม)

รหัสราคา ก

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$34

$155

$270

$32.30

$147.25

$256.50

ภาษาอังกฤษทั่วไป

4-5**คน (ชั้นเรียนส่วนตัว แบบกลุ่ม)

รหัสราคา ก

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$22

$95

$150

$20.90

$90.25

$142.50

ช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

1 คน (ช้ันเรียนส่วนตัว)

รหัสราคา ข

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$60

$285

$530

$57 

$270.75

$503.50

ช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

2-3 คน(ช้ันเรียนส่วนตัว, แบบกลุ่ม)

รหัสราคา ข

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$38

$175

$310

$36.10 

$166.25

$294.50

ช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

4-5**คน (ช้ันเรียนส่วนตัว แบบกลุ่ม

รหัสราคา ข

50 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$30

$135

$230

$28.50 

$128.25

$218.50

ชั้นเรียนส่วนตัวสำาหรับผู้ใหญ่

(ช่วงอายุ 50+ ปีขึ้นไป)

25 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$30

$130

$250

$28.50

$123.50

$237.50

ชั้นเรียนส่วนตัวสำาหรับเด็ก

(ช่วงอายุ 4-12 ปี)

25 1 ชั้นเรียนต่อเดือน

5 ชั้นเรียนต่อเดือน

10 ชั้นเรียน ต่อเดือน (อาจจะมากกว่า 1 เดือน)*

$30

$130

$250

$28.50

$123.50

$237.50

สงวนลิขสิทธิ์© 2019 สถาบันสอนภาษา The New England School of English, On-Line. สงวนลิขสิทธิ์

ภาษาไทย แก้ไข: 07/2019

* ชั้นเรียนมีอายุ 2 เดือน

**ราคาสำาหรับกลุ่มที่มากกว่าที่ 6 คน 

กรุณาติดต่อ สถาบัน NESE On-Line 

โดยตรงที่อีเมล groupprices@nese.edu.

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

https://www.facebook.com/newenglandschoolofenglish
https://twitter.com/NESE_News
https://instagram.com/nese_boston
https://www.linkedin.com/company/the-new-england-school-of-english
https://www.youtube.com/channel/UCq5qOKcSy3R4n-6ukRB1KVg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9JL3Zvi9rbcVD5lCbV7KGngCC_vTPo1dTLTcRPVYVh-BuA/viewform

