Boston Academy of English (BAE) ก่อตั้งเมื่อปี 1996 ตั้งอยู่ใน downtown ใจกลางเมือง และเป็นย่าน ที่มีสถานที่ ร้านค้า
มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ช๊อปปิ้ง นักเรียนสามารถเดินท่องเที่ยวชมเมืองได้รอบๆ ตั้งแต่จากแม่น้าชาร์ลและห้างควิ นซี่ ซึ่ง มี
ขื่อเสียงในบอสตันและเป็นแหล่งรวมร้านค้าหลากหลายแบบและ Fenway park สนามแข่งเบสบอลที่ส้าคัญอย่างยิ่งในบอสตัน
และ Freedom trail บอสตันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาในประเทศอเมริกา ซึ่งจะรวมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไว้
มากมาย เช่น MTI, Harvard and Boston college บอสตันเป็นเมืองอันดับต้นๆใน อเมริกาที่มีนักเรียน ชาวต่างชาติมาเยือน
มากที่สุด การเดินทางในบอสตันค่อนข้างสะดวกมาก ส่วนใหญ่จะใช้บริการรถไฟใต้ดิน ซึ่งสะอาด ปลอดภัยและ พบเห็นได้ง่าย

 อาจารย์ทุกคนมีใบรับรองการจบการฝึกสอน และ สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดการสอนภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนได้เป็น
อย่างดี ในแต่ละเดือน นักเรียนจะได้พบกับรุ่นพีแ่ ละจะได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามให้ค้าแนะน้าเพิ่มเติม วิธีการเรียนการ
สอนที่นี่ นักเรียนเข้าห้องเรียนอย่างสม่้าเสมอ ได้รับให้ฝึกการคิดวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ การสอนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล และ
การทดสอบ
 จะเป็นการสอนในกลุม่ เล็กๆและมีหลายเชื้อชาติในห้องเดียวกัน โดยปกติแล้วห้องหนึ่งจะมีไม่เกิน 10 คนโดยประมาณ
ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับคุณครูซึ่งท้าให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษได้อย่าง
รวดเร็ว มีห้องเรียนทั้งหมด
 ตั้งอยู่ในสถานที่ทดี่ ที ี่สุด การบริการที่ดี มีกิจกรรมที่สนุกสนาน
 การเดินทางมาที่โรงเรียน เดินทางได้สะดวกมากเพราะอยู่ในกลางเมือง (Downtown)
 มีบริการ Subway, bus, train line ซึ่งสามารถเดินไปได้ไม่กี่นาที
 มีห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้อง

นักเรียนที่สนใจไปเรียน ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

1. Intensive English
Course details: age: 16+
Course Length: minimum of 2 weeks
Start Dates: twice per month, year-round
หลักสูตร Intensive 20 : 20 lesson per week
: 9.00am - 12.15 pm, Monday -Friday
หลักสูตร Intensive 20 จะเน้นสอน 2 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ โครงสร้างประโยคซึ่งจะเน้นแกรมม่าและการสนทนา
โดยเน้น การฟัง การพูด และการออกเสียง
หลักสูตร Intensive 25 : 25 lesson per week
: 9.00am - 1.15 pm, Monday -Friday
หลักสูตร Intensive 25 จะเน้นสอน 3 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ โครงสร้างประโยคซึ่งจะเน้นแกรมม่า การสนทนาโดย
เน้น การฟัง การพูด และการออกเสียง และการเขียน
หลักสูตร Intensive 30 : 30 lesson per week
: 9.00am - 3.15 pm, Monday –Thursday and from 9.00am - 1.15pm Fridays
หลักสูตร Intensive 30 จะเน้นสอน 4 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ โครงสร้างประโยคซึ่งจะเน้ นแกรมม่า การสนทนาโดย
เน้น การฟัง การพูด และการออกเสียง และการเขียน และส้าหรับหลักสูตรที่ 4 คือ Elective course ซึ่งจะเป็นวิชา
ที่เลือกหัวข้อ ที่น่าสนใจ มาสอน ซึ่ง ผู้สอนจะเป็นผู้เลือกหัวข้อ หัวข้อจะมีมากมาย เช่น English writing, business
writing, pronunciation, American culture และ history of Boston

Intensive English levels: Classes in the Intensive English Program are divided into 8 levels:
1. Beginner I
2. Beginner II
- Beginner จะเรียนเกี่ยวกับค้าศัพท์ง่ายๆ เช่น self, house, job, family, etc.
- Present tense of verb
- Respond to basic greeting (บทสนทนา ทักทาย)
- Give and receive directions to any location (สามารถอธิบายและเข้าใจการบอกทิศทางไปยังสถานที่ต่างๆ)
3. Pre Intermediate
- Simple present, present progressive, past
- Prepositions of time and place (ค้าบุพบทของเวลาและสถานที่)
- Describe events in the past (อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)
- Practice correct word order in questions
4. Intermediate I
- Past simple regular/irregular verbs
- Verbs tenses: future simple, past progressive, present perfect
- Use present and past tenses in conversation (ใช้ present and past tense ในบทสนทนา)
- Give 3-minute presentation in class
5. Intermediate II
- Verbs tenses: past perfect, perfect progressive
- Gerunds/Infinitives
- Comparatives and superlatives
- Participate in discussions of current events
6. Advanced I
- Phrasal verbs; passive coice
- Complex sentence structures (โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน)
- Interview a native speaker of English in a variety of topics (สัมภาษณ์เจ้าของภาษาในหัวข้อที่แตกต่างกันไป)
- Give 5-minute presentation to the class
- Summarize and discuss full-length movies
7. Advanced II
- Research paper
- Reported speech
- Condition sentences
- Perform a communication project such as interviews, mock TV show, presentation, etc.
8. Proficiency

นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมในวัน Orientation เพือ่ ที่จะได้พบกับเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนและเพื่อนๆ และจะมีการทดสอบ
โดยน้าผลการสอบที่ได้มาจัดระดับที่เหมาะสมให้กับนักเรียนตามศักยภาพและความสามารถ การทดสอบวัดระดับจะ
ประกอบด้วย การเขียน การฟัง และการสนทนาสั้นๆ

Housing
นักเรียนส่วนใหญ่ของ BAE เลือกที่จะพักในหอพักเฉพาะของนักเรียนBAE อยู่โฮมสเตย์ หอพักของนักเรียน หรือ อพาร์ตเม้นท์
ที่ตกแต่งพร้อมอยู่ และด้วยตัวเลือกเหล่านี้ คุณจึงสามารถหาที่พักที่คุณเหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

BAE resident house
บ้านพักของ BAE เป็นที่พักที่เงียบสงบ ปลอดภัย อยู่ใกล้กับวิทยาเขต Inman Square ใช้เวลาเดินเท้ าเพียง 5 นาที และยังอยู่
ใกล้กับ วิทยาลัย Central Square และ Kendall Squares ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 10 นาที ซึ่งเป็น สถานที่ที่โด่งดังมากในหมู่
นักเรียน มี คลับ , ร้านค้า , บาร์ , ร้านกาแฟ และสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่จ้าเป็น และเป็นที่ต้องการของนักเรียน วิทยาเขต
Harvard Square ก็อยู่ไม่ไกลอีกเช่นกัน อยู่ห่างจากสถาบันไปเพียงสองป้ายรถเมล์ โดยรวมแล้วใช้เวลาเดินทางมา BAE เพียง
20-25 นาทีเท่านั้น
บ้านพักของ BAE มีเจ้าหน้าที่ในบ้านพั กที่จะคอยอ้านวยความส ะดวกให้กับนักเรียน ผู้ที่ต้องการ อิสระและได้มีโอกาส พูดคุย
สนิทสนมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศระหว่างที่มีความสุขกับการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ บ้านพักถูกออกแบบ
ส้าหรับผู้ที่ต้องการความ เป็นอิสระ ความเป็นส่วนตัว และมี ความปลอดภัย เพราะมี เจ้าหน้าที่ ในบ้านพักคอยอ้านวยความ
สะดวกและสามารถพูดคุยเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นบ้านที่แท้จริงนอกเหนือจากบ้านจริงๆของ
พวกเขาเอง!









Sunday check-in
DSL-speed computer
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ห้องครัวและห้องรับประทานอาหารรวม
ห้องนั่งเล่น/TV
ท้าความสะอาด อาทิตย์ละครั้ง/อาทิตย์ละ2ครั้ง
เลือกได้ว่าจะอยู่ห้องเดี่ยว หรือ แชร์ห้องกับผู้อื่น
ใช้ห้องน้้าร่วม

มีห้องพักทั้งแบบห้องเดี่ยวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นไว้ให้บริการ บ้านพักมีห้องครัวและห้องรับประทานอาหารที่ครบครันเต็มรูปแบบ
อีกทั้งยังมี ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ส้าหรับนักเรียน มีผ้าปูที่นอ น ปลอกหมอน และ ผ้าเช็ดตัวจัดเตรียมไว้ให้ ห้องนอนของ
นักเรียนเป็น แบบแยกชาย หญิง ในแต่ละชั้นนั้น ห้องพักชาย หญิงจะอยู่คละๆ กันไป ทางหอพักมุ่งหวังว่านักเรียนจะรักษา
มารยาทและให้เกียรติผู้อื่นในเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันของการอยู่ร่วมกันในที่พัก
อาศัยแบบรวม ชาย หญิง และการใช้ห้องน้้าร่วมกัน ทางบ้านพักไม่ได้จัดเตรียมมื้ออาหารในแต่ละมื้อไว้ให้ เพราะนักเรียนส่วน
ใหญ่ ต่างมีเวลารับประทานอาหาร และความชอบ แตกต่างกัน ไป ดังนั้นห้องครัวจึง ถูกตกแต่งไว้ครบครัน เพื่อให้นักเรียน
สามารถท้าอาหารได้ทุกเวลาที่ต้องการ สามารถจองที่พักได้ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ต้องจองล่วงหน้า และเพราะว่าที่พักของเรามี
จ้ากัด โดยปกติห้องจะถุกจองในวันเสาร์ก่อนวันเปิดเรียนในวันจันทร์ และย้ายออกในวันเสาร์หลังจบคอร์ส

Family homestay
นักเรียนส่วนใหญ่ของเราเลือกที่จะอยู่โฮมสเตย์กับคร อบครัวชาวต่างชาติ เพราะการอยู่
โฮมสเตย์ หยิบยื่นโอกาสอันดีที่จะท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาว
อเมริกัน และยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษภายนอกห้องเรียนอีกด้วย ครอบครัวชาวต่างชาตินั้น
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นคู่สามีภรรยากับลูกๆ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรื อโสด หรือคู่สามี
ภรรยาที่เกษียณแล้ว
โฮสต์แฟมิลี่ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือก เพื่อจะท้าให้แน่ใจว่าครอบครัว
เหล่านั้นมีความเป็นมิตร มีความยินดีที่จะดูแลนักเรียน และ ที่พักนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่มี
ความปลอดภัย
ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณชานเมืองของ Boston และทุกๆบ้าน
ตั้งอยู่ในละแวกใกล้ๆการคมนาคม นักเรียนจะสะดวกต่อการเดินทาง

Student resident hall
หากคุณต้องการพักในหอพักนักเรียน ทาง Boston Academy of English ก็มีบริการให้เช่นกัน
หอพักนักเรียนของที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่น่าสนใจส้าหรับนักเรียนที่ต้องการอิสระและต้องการอยู่ในบรรยากาศที่สดชื่น มี
ชีวิตชีวา ห้องพักปกติจะถูกแบ่ง ให้อยู่ร่วมกัน 1-3 คน ทางหอพักมีเตียงนอนลินิน ผ้าเช็ดตัว ห้องน้้า อาหารเช้าและเย็น
บริการให้

Shared apartment
ตั้งอยู่ใน Allston, Boston ห้องนอนสุดโมเดิร์นมีสองห้องนอนพร้อมด้วย
เฟอร์นิเจอร์ครบครัน เช่น TV Cable TV ติดตั้งอินเตอร์เน็ตและ wifi แอร์
เครื่องใช้ภายในครัวครบครัน ทั้งสองห้องนอนประกอบด้วยเตียงนอนลินิล
และผ้าเช็ดตัว จากห้องสามารถเดินเชื่อมไปที่ห้องซักผ้า ไม่มีบริการอาหาร
ภายในอพาร์ทเม้นท์ จะมีทั้งเด็กนักเรียนชาวอเมริกัน และเด็กนักเรียน
ชาวต่างชาติประเทศอื่นๆด้วย การเดินทางมาโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 1520 นาทีโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน และ 300 เมตร จากสถานีรถใต้ดิน เด็กนักเรียนที่สามารถเข้าพักได้จะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็น
เด็กผู้ชายเท่านั้น เปิดบริการในช่วงซัมเมอร์เท่านั้น คือในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
-

เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย - 2 ห้องนอน
1 ห้องน้้า
- เครื่องใช้ภายในครัวครบครัน
เครื่องเป่าผม
- โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเล่น DVD
High speed internet - Basic Cable service
แม่บ้านท้าความสะอาดทุกเดือน - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

Furnished Apartment
ถ้านักเรียนคนไหนต้องการความอิสระ และความส่วนตัวอย่างแท้จริง ที่นี่สามารถตอบโจทย์คุณได้ สถานทีน่ ตี้ ั้งอยู่ในบอสตัน
มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอที่แต่งครบครันภายในห้อง มี Cable TV และโทรศัพท์โทรภายในท้องถิ่น และเครื่องใช้
ในครัว

Housing fees
Type
Homestay

BAE Resident house
No meal
Furnished Apartment
No meals
Summer University
Resident – MCA
Resident
Summer Resident –
Packards Corner

Description
Single Room
4 weeks minimum
Half board, breakfast
and dinner
Single room
Double room (shred)

Age
16+

Price/week
$270

18+
18+

$460
$275

Studio
One bedroom
Two bedroom
Double Room (Shared)
4 weeks minimum stay

21+
21+
21+
16+

$700+
$1000+
$1200+
$425

Twin room

18+

$150*
*Summer Special:
Price valid 2nd Aug –
30th Aug 2014

Misc Fees
Product/service
Application fee

Terms/conditions
Non-refundable

Price
$150

Housing placement fee

Non-refundable

$100

International Courier fee

Non-refundable

$70

Medical insurance
Books and materials fee

-

$20/week
$75 per 6 weeks

Airport Transfer

-

$100

Courses: fees
Intensive 20
20 lesson/week
- 10 structure
- 10 communication

Duration
2-3 weeks
4-11 weeks
12-23 weeks
24-35 weeks
36+ weeks

Tuition per week
$315
$280
$270
$250
$250

Intensive 25
25 lesson/week
- 10 structure
- 10 communication
- 5 workshop

Duration
2-3 weeks
4-11 weeks
12-23 weeks
24-35 weeks
36+ weeks

Tuition per week
$350
$310
$300
$280
$280

Intensive 30
30 lesson/week
- 10 structure
- 10 communication
- 6 elective

Duration
2-3 weeks
4-11 weeks
12-23 weeks
24-35 weeks
36+ weeks

Tuition per week
$375
$340
$330
$310
$310

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0-2512-6022-4
Website: www.ies-education.com E-mail: iesusa@hotmail.com / info@ies-education.com

