Cal America Education Institute (CAEI) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับ
นักเรียนนานาชาติ มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค .ศ. 1990 CAEI มี
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการไว้ให้บริการแก่นักเรียนนับพัน เพื่อใช้ในการสอบแอดมิชชั่น
เข้ามหาลัยชั้นนาที่มีชื่อเสียงมากมาย มีหลักสูตรที่หลากหลาย สอนตั้งแต่ ESL (English as a Second Language หรือ
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ) ไปจนถึงภาษาอังกฤษวิชาการระดั บสูง ตั้งแต่
TOEIC ไปจนถึง TOEFL นักเรียนจึงสามารถหา โปรแกรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองได้ สถาบัน
ตั้งอยู่ใน Los Angeles และ Long Beach
บรรยากาศการเรียนการสอนในคลาสเรียนภาษาอังกฤษของ CAL America เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและ
อบอุ่น จึงสามารถให้ค วามรู้แก่นักเรียนผ่านเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย เช่นเดียวกับที่ให้ความสาคัญกับการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมและงานสาคัญๆต่างๆในโรงเรียน และเพราะหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการยอมรับ นักเรียนจึงสามารถนาผลก ารเรียนภาษาของ CAEI ไปเทียบเข้าเรียน
ในสถาบันเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขการรับเข้าของสถาบัน
ต่างๆ : Santa Monica College, Glendale Community College, El
Camino College, West LA College, Los Angeles Trade-Tech
College, East Los Angeles College, The Art Institute, California
Baptist University, Los Angeles Film School, Academy of Radio
& Television Broadcasting, and the National Polytechnic
College เป็นต้น

เป้าหมายของ Cal America Education Institute (CAEI) คือ การจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเข้มข้นและท้าทายความสามารถ ให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะเพิ่มศักยภาพ
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหรือเพื่อเหตุผลจาเป็นอื่นๆของแต่ละบุคคล

เพราะเหตุใดนักเรียนถึงเลือกเรียนที่ Cal America Education Institute?
เพราะมีหลักสูตรมีเนื้อหาที่เข้มข้น ช่วยเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน
เพราะอาจารย์ผู้สอนคอยดูแล สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนานาชาติ ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายด้านทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งยังได้พบเพื่อนๆมากมายจากหลากหลายเชื้อชาติ
เพราะการเรียนการสอนที่นี่จะทาให้คุณได้คะแนน TOEFL เพิ่มขึ้น หรือ เข้าเรียนต่อสถาบันในสหรัฐอเมริกาที่เป็น
พันธมิตรกับทางสถาบันได้ ภายหลังจากเรียนจบคอร์สติวเข้ม ESL หรือ TOEFL โดยไม่จาเป็นต้องใช้คะแนนข้อสอบ
TOEFL
เพราะในระหว่างเรียนกับทางสถาบัน คุณจะได้มาอยู่ที่ Los Angeles หนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความ
สนุกสนานแห่งหนึ่งของโลก สถาบันตั้งอยู่บนถนน Wilshire Boulevard ใกล้กับสิ่งอานวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ราย
รอบ เช่น ห้างสรรพสินค้า (Aroma) ธนาคาร(Washington Mutual Bank, Bank of America, Wells Fargo Bank etc.)
ร้านอาหาร (Burgerking, Starbucks Coffee, Yashinoya Supermarket, Ralphs SuperMarket) ห้องสมุด (Pio Pico
Koreatown) ฟิตเนส ฯลฯ

นักเรียนที่สนใจจะไปเรียน ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH PROGRAM – Beginner
หลักสูตรนี้จัดทาขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษน้อย เนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นความรู้เบื้องต้น
และ/หรือ การทบทวนไวยากรณ์และโครงสร้างศัพท์ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการสื่อสารและบทสนทนาสั้นๆ แล้วจึงพัฒนาไปสู่
แบบฝึกหัดคาศัพท์ โครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อน การใช้สานวนเพื่อสื่อความรู้สึก บทสนทนาที่กว้างขึ้น และ เน้น
ฝึกฝนการสนทนาตลอดหลักสูตร

หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH PROGRAM-Intermediate
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการเพิ่มทักษะด้านคาศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ และใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะการสร้างประโยคและการเขียนเรียงความให้มีความซับซอนขึ้น เพิ่มทักษะในการสื่อสาร ทั้งใน
ด้านการพูดและการเขียน โดยใช้ศัพท์และรูปแบบการจัดโครงสร้ างประโยคที่หลากหลายมากขึ้น หลักสูตรจะสอนให้
นักเรียนสื่อสารความคิดได้เป็นนามธรรมมากขึ้น ผ่านการทาแบบฝึกหัดซ้าๆ นักเรียนยังจะได้ศึกษาเรื่องสั้นของเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและวรรณกรรมคลาสสิกเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการอ่าน

หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH PROGRAM- High Intermediate
หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อนัก เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษใน อยู่
ในเกณฑ์เฉลี่ยและคุ้นเคยกับการโต้ตอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้จะมี
การทบทวนเรื่องไวยากรณ์และคาศัพท์ รวมไปถึงการออกเสียง
สาเนียง ในบทสนทนาทั่วไปในชีวิต ประจาวัน นักเรียนจะได้ทา
แบบฝึกหัดที่ละเอียดมากขึ้น เกี่ยวกับการใช้สานวนในการเขียนและ
การพูด ส่วนในด้านการอ่าน จะมีทั้งนวนิยายและภาพยนตร์สมัยใหม่ให้
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมและสังคมอเมริกาในปัจจุบัน

หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH PROGRAM-Advanced
สาหรับหลักสูตรนี้ มีขึ้นสาหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแอดมิชชั่น
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
นักเรียนจะได้สัมผัสกับรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เช่น การ
แต่งบทความ การทาวิจัย การอ่านเร็วเพื่อจั บใจความ และ การทักษะ
พื้นฐานในการนาเสนอผลงาน โดยเน้นที่ทักษะการฟังให้มีความชานาญ
และ เพิ่มทักษะการสื่อสาร

หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH PROGRAM-Academic
เป็นหลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงและเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประสงค์จะเพิ่มทักษะความสามารถในปัจจุบันให้เพิ่มขึ้นไปสู่ความสามารถระดับ
วิชาการ เมือสาเร็จหลักสูตรนี้ นักเรียนควรจะสามารถอธิบายหลักสาคัญของไวยากรณ์และคาศัพท์ นาเสนอผลง านได้ทั้ง
ในลักษณะงานเขียนและการพูดนาเสนอ มีเทคนิคในการเขียน และสามารถเขียนและพูดสุนทรพจน์ได้

IEP plus TEST PREP เป็นหลักสูตรที่คุณจะได้เรียนหลักสาคัญต่างๆที่จาเป็นของทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกั บ
ฝึกทาข้อสอบไปด้วย สอนเทคนิค และเคล็ดลับดีๆมากมายที่จะช่วยเพิ่ม คะแนนสอบให้สูงขึ้น ฝึกฝนการออกเสียงและ
สาเนียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทางานและโรงเรียน โดยการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่เป็นกันเอง เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ เหมาะกับนักเรียนที่
ต้องการสร้างพื้นฐ านภาษาอังกฤษของตนให้แข็งแกร่ง ผู้ที่เตรียมตัวสอบ TOEIC หรือ TOEFL ผู้ที่เตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ตั้งใจจะเลือกทางานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของตน อีกทั้งสถาบันยังมีศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ คุณจึงสามารถสอบTOEFL และ TOEIC นอกสถานที่ได้

เป็นคอร์สเตรียมความพร้อมที่มีการอธิบายโดยสรุป
ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
นาไปใช้ในการทาคะแนนข้อสอบ *TOEFL iBT ให้ได้คะแนน ที่
ต้องการ และนาคะแนนนี้นาไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหรือใช้ในการ
ทางานในสายงานต่างๆได้ ครอบคลุมคาศัพท์ที่จาเป็นในการสอบ
TOEFL IBT ไวยากรณ์ การเขียนการพูด การออกเสียง สาเนียง
การเน้นหนัก น้าเสียง การอ่าน และการฟัง อีกทั้งยังมีการการ
ประเมินผลการฝึกใช้เทคนิคและเคล็ดลับการทาข้อสอบของ
นักเรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง นักเรียนจึง สามารถเพิ่มความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง นาไปสู่ความพร้อมใน
การทาข้อสอบ TOEFLได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาจริง
*การสอบ TOEFL iBT หรือ สอบ TOEFL Internet Base Test เป็น TOEFL Test ตัวใหม่ล่าสุดที่ดีเดย์ที่เริ่มใช้ใน
อเมริกาในSeptember 24, 2005 การสอบ TOEFL iBT เป็นการ สอบ TOEFL รูปแบบใหม่ ทีเข้ามาแทนที่ TOEFL CBT ทั่ว
โลก TOEFL iBT เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TOEFL Next Generation หรือ การสอบแบบผสมผสานทักษะการสอบรูปแบบต่าง
ๆ เข้าด้วยกันในทุก ๆ skill ของภาษาอังกฤษ การสอบจะสอบบนเครื่อง Computer เหมือนเดิมแต่ การสอบทั้งหมดจะสอบ
โดยมีการต่อเชื่อม Internet ไปยัง EST โดยตรงแบบ Real Time

คอร์สเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถทาคะแนน
TOEIC ได้ตามเป้าและใช้สมัครงานได้ตรงตามที่ต้องการ ติวเข้มใน
เรื่องของทักษะในการอ่านและฟัง รวมไปถึงไวยากรณ์และคาศัพท์
เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งกับนักเรียนที่ลงเรียนในระดับตั้งแต่
Hiintermediate จนถึง ระดับ Advanced และ ทางสถาบันยังคอย
ปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ให้นักเรียน
เข้าใจส่วนที่เป็นข้อสอบฟังและเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น

TESOL เป็นการสัมมนาที่จะกระตุ้น และเตรี ยมพร้อมสาหรับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ใช้เจ้าของภาษา
การสัมมนานี้ออกแบบมา เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการ สอนอันประเมินค่ามิได้ ให้กับครูที่เพิ่งเริ่มสอนหรือยังอ่อน
ประสบการณ์ สร้างความมั่นใจและพัฒนาไปเป็นครูที่ประสบความสาเร็จ
ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) การที่ผู้เรียนจะประสบ
ความสาเร็จในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องมุ่งมั่นศึกษาวิธีการสอนที่สาคัญๆ
อย่างจริงจัง เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร ทางสถาบันจะจัดให้มีการ
ทดลองสอนชั้นเรียนจริง โดยนาความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์และทฤษฎี
ต่างๆในการสอนมาประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการสอนของผู้สอน นักเรียนที่ลงเรียนต้องมีทักษะ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง (คะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 65 หรือ
คะแนน TOEIC ไม่ต่ากว่า 750)

โปรแกรมหลักสูตรการเรียนภาษา และ ค่าเล่าเรียน& 2014
Cal America Education
Institute ระยะเวลา

ค่าเรียนหลักสูตร IEP

ค่าเรียนหลักสูตร
IEP +Test Prep

ค่าเรียนหลักสูตร
TOEFL iBT

4 สัปดาห์

$ 700

$ 1,350

$ 800

8 สัปดาห์

$ 1,400

$ 2,700

$ 1,600

12 สัปดาห์

$ 1,995

$ 3,850

$ 2,280

24 สัปดาห์

$ 3,780

$ 7,290

$ 4,320

48 สัปดาห์

$ 7,140

$ 13,770

$ 8,160

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ประมาณการ
ค่าธรรมเนียมสมัครเรียน $ 360 (ค่าสมัคร,ค่าดาเนินการสมัครเรียน,ค่าจัดส่งเอกสาร)
ค่า SEVIS Fee / I-20 (ขอวีซ่า F-1) $ 200 ( จะขอ เมื่อนักเรียน ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
ค่าประกันสุขภาพ , ค่ารถไปรับที่สนามบิน, ค่าบริการจัดหาครอบครัว-ที่พัก
ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าที่พัก : นักเรียนสามารถเลือกที่พักได้ คือ
1. อยู่กับครอบครัว ชาวอเมริกัน American Home stay Family นักเรียนพักกับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมา
อย่างดี พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียน การที่พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน สามารถที่จะช่วย
ให้นักเรียน พัฒนาทักษะ การสื่อสารของนักเรียนให้ดขี ึ้น พร้อมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และดูแล
อาหารให้วันละ 2 มื้อ / วัน คือมื้อเช้า – มื้อเย็น , อินเตอร์เนตไร้สาย
2. หอพักนักศึกษา ต่างชาติ (Dormitory For International Students) อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน สามารถเดิน ทาง
ได้ด้วยรถประจาทางไปเรียนได้ ห้องพัก มีหลายแบบให้ เลือก จะนอนห้องละตั้งแต่ 2-4 คน มีสิ่งอานวยความ
สะดวกมากมาย มีให้เลือก 2 แห่ง คือ The Hobart Residence , The Hobart Residence

