
แนะน�ำ NESE
โรงเรียนทีไ่ดร้บักำรยกยอ่งดำ้นควำมเป็นเลศิ



years

โอกำสสดุพเิศษ 
ในกำรเรียนรูภ้ำษำองักฤษ

♦	ควำมมุง่ม ัน่ในกำรเรียนกำรสอนทีเ่ป็นเลศิในหอ้งเรียน

♦	กำรเตรียมหลกัสตูรทีท่ำ้ทำยและกระตุน้เรำ้

♦	กำรตระหนกัถงึควำมสำมำรถ ควำมตอ้งกำรและเป้ำหมำยเฉพำะของผูเ้รียนแตล่ะ
คนทีม่ำเรียนที ่NESE ซึง่ท ัง้หมดนัน้มคีวำมส�ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ควำมส�ำเร็จ

♦	ควำมเขำ้ใจในควำมส�ำคญัของสภำพแวดลอ้มทีอ่บอุน่และสนบัสนุนกำรเรียนรู้

♦	ควำมเชือ่ม ัน่ในควำมสำมำรถทีจ่ะบรรลุผลส�ำเร็จของผูเ้รียนแตล่ะคน

♦	กำรยดึม ัน่ในอำนุภำพและคณุคำ่ของควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผแ่ละควำมเมตตำกรุณำ

♦	กำรตระหนกัวำ่กำรเรียนรูภ้ำษำไมอ่ำจจะสมบรูณ์ไดห้ำกปรำศจำกควำมเขำ้ใจใน
วฒันธรรมของภำษำนัน้

♦	กำรสรำ้งสรรคโ์อกำสสดุพเิศษในกำรเรียนรูภ้ำษำองักฤษ

หลกัปรชัญำ



คณะกรรมกำรทีป่รกึษำ

รำงวลัและกำรรบัรองคณะกรรมกำรของ NESE 
ประกอบดว้ย 
มอือำชีพทีป่ระสบควำม
ส�ำเร็จในแขนงวชิำดำ้น
ศกึษำศำสตร์ ศลิปศำสตร์ 
ธรุกจิและวทิยำศำสตร์ ใน
ฐำนะทีป่รกึษำของ NESE 
คณะกรรมกำรจะเป็นผูใ้ห้
ทศิทำง ใชค้วำมเชีย่วชำญ
และประสบกำรณ์ทีส่ ั่งสมมำ 
เพือ่สรำ้งควำมส�ำเร็จใหก้บั 
NESE

	♦ 2015 [Harvard University] 
รำงวัลเกียรติยศ "Harvard Hero" ท่ีมอบให้โดยเจ้ำหน้ำท่ีของ 
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด

	♦ 2014 [The Boston Globe & The Commonwealth Institute] 
อันดับท่ี 11 จำก 100 องค์กรในรัฐแมสซำชูเซตส์ท่ีน�ำโดยสตรี

	♦ 2012 [ACCET] 
ได้รับคะแนนเต็มเม่ือต่ออำยุวิทยฐำนะ

	♦ 2011 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine] 
โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษ 5 อันดับแรกของโลก

	♦ 2010 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine] 
โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษ 5 อันดับแรกของโลก

	♦ 2010 [US Center for Citizen Diplomacy] 
โปรแกรมยอดเย่ียม 10 อันดับแรก

	♦ 2002 [MATSOL] 
รำงวัลสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนยอดเย่ียม

	♦ 2001 [Language Travel Magazine] (April & August) 
โรงเรียนท่ีหน่วยงำนท่องเท่ียวบอกต่อ ประเทศสหรัฐฯ

	♦ 2000 [Language Travel Magazine] 
โรงเรียนท่ีหน่วยงำนท่องเท่ียวบอกต่อ ประเทศสหรัฐฯ

	♦ 1999 [Language Travel Magazine] 
โรงเรียนท่ีหน่วยงำนท่องเท่ียวบอกต่อ ประเทศสหรัฐฯ

	♦ 1996 [Exame] 
หลักสูตรวิชำภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้บริหำรท่ีดีท่ีสุดในโลก

	♦ 1995 [Exame] 
หน่ึงในส่ีอันดับแรกของโรงเรียนท่ีถูกกล่ำวถึงโดยหน่วยงำนท่องเท่ียว  
ประเทศสหรัฐฯ 

	♦ 1993 [Language Travel Magazine] 
โรงเรียนที่หน่วยงำนท่องเที่ยวบอกต่อ ประเทศสหรัฐฯ

NESE ไดร้บักำรรบัรองวทิยฐำนะโดย ACCET และคงควำมสมัพนัธ์ทำงวชิำชีพกบั TESOL, MATSOL, NAFSA, English USA, IIE, 
และ Southern Law Poverty Center นอกจำกน้ี NESE ไดร้บักำรยกยอ่งโดย Bildungsurlaub ในเยอรมนีและ Saudi Arabian 
Cultural Mission และกลุม่หน่วยงำนรำชกำรอืน่ๆ

ถำ่ยรูปโดย Rose Lincoln

คณะกรรมกำรทีป่รกึษำ

♦	Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

♦	Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

♦	Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

♦	Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University,  Faculty of Arts and 
Sciences

♦	Mr. Jeff Fracois, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

♦	Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher 
Program

♦	Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

♦	Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and 
Sciences

♦	Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

♦	Dr. Ian B. Shine, M.D. 
Cambridge University

♦	Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

♦	Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education



นกักำรศกึษำ

กระบวนวธิทีีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะของ NESE อยูบ่นพ้ืนฐำนของ
งำนวจิยัทำงกำรศกึษำ ซึง่เป็นผลลพัธ์ของกำรวเิครำะห์ทีท่�ำโดย
ผูก้อ่ต ัง้ NESE (และประธำนคนปจัจุบนั) ขณะทีก่�ำลงัเรียนใน
ระดบัปรญิญำมหำบณัฑติทีค่ณะศกึษำศำสตร์ของมหำวทิยำลยั
ฮำร์วำร์ด กำรศกึษำโรงเรียนทีม่ปีระสทิธภิำพและสภำพ
แวดลอ้มของหอ้งเรียนอยำ่งละเอยีดท�ำใหเ้ธอสำมำรถสรำ้ง 

โรงเรียนกอ่ต ัง้ 
& บรหิำรจดักำรโดยนกักำรศกึษำ

Anna Shine, Ed.M. 
มหำวทิยำลยัฮำร์ดวำร์ด
ผูก้อ่ต ัง้และประธำนของ 
NESE

Martha Hall, Ed.M. 
มหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ด

ผูอ้�ำนวยกำร NESE

Ashim Shanker, Ed.M. 
มหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ด

ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร NESE

NESE ซึง่เป็นโรงเรียนทีม่กีำรน�ำทศิทำงโดยควำมมุง่ม ั่นในกำร
เรียนกำรสอนทีเ่ป็นเลศิในหอ้งเรียน กำรเคำรพใหเ้กยีรตทิกุคน 
ควำมเชือ่ม ั่นในควำมสำมำรถทีจ่ะบรรลุผลส�ำเร็จของผูเ้รียน
แตล่ะคน และกำรตระหนกัวำ่ควำมตอ้งกำรและเป้ำหมำยเฉพำะ
ของผูเ้รียนแตล่ะคนมคีวำมส�ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ควำมส�ำเร็จ   

นกักำรศกึษำ

ถำ่ยรูปโดย Rose Lincoln



โรงเรียนทีด่เียีย่มจะชว่ยใหผู้เ้รียนทกุคนปลดปลอ่ยศกัยภำพสงูสดุของตนได ้ไม่
วำ่จะมคีวำมสำมำรถทำงวชิำกำรอยำ่งไรก็ตำม  โรงเรียนทีด่เียีย่มยงัชว่ยสง่เสรมิ
ใหน้กัเรียนทกุคนพฒันำจุดแข็งของตนอกีดว้ย ดงันัน้ นอกจำกกำรมุง่เน้นของ 
NESE ในกำรน�ำเสนอวชิำเรียนทีม่คีณุภำพสงูสดุและผูส้อนทีม่ทีกัษะควำม
สำมำรถมำกทีส่ดุแลว้ เรำยงัเชือ่วำ่เรำจะตอ้งไปไกลยิง่กวำ่นัน้เพือ่ทีจ่ะเขำ้ใจ
และชว่ยผูเ้รียนทกุคนใหบ้รรลุเป้ำหมำยอยำ่งแทจ้รงิ

ดว้ยเหตผุลน้ีเอง NESE จงึไดพ้ฒันำ NESE Personalized Language 
Acquisition Method ซึง่เป็นระบบทีค่�ำนึงถงึควำมเป็นบคุคลทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพำะของผูเ้รียนแตล่ะคน  
ซึง่มสีไตล์ ควำมตอ้งกำรและเป้ำหมำยในกำรเรียนรูเ้ฉพำะของตนเอง

ไมค่�ำนึงวำ่จะมรีะดบั วฒันธรรม อำยหุรือควำมตอ้งกำรเฉพำะอยำ่งไรก็ตำม 
Personalized Language Acquisition Method ของ NESE จะใหก้ำร
สนบัสนุนแกผู่เ้รียนแตล่ะคนเพือ่กำรเรียนรูภ้ำษำองักฤษและควำมเขำ้ใจใน
วฒันธรรมอเมรกินัโดยเร็วและมปีระสทิธภิำพทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

วธิกีำร Personalized Language 
Acquisition Method ของ NESE

"NESE มอบกำรผสมผสำนทีล่งตวัของระบบกำรเรียนกำรสอนทีม่ปีระสทิธผิล: ครูผูส้อนทีทุ่ม่เททีม่คีวำมรูอ้นัถอ่งแทแ้ละ
ทมีบรหิำรทีม่เีป้ำหมำยหลกัในกำรชว่ยเหลือผูเ้รียน"

Alex Sandro Dos Santos Bastos | ผูเ้ชีย่วชำญดำ้น ประเทศบรำซลิ

สีข่ ัน้ตอนทีป่ระกอบรวมกนัเป็นวธิกีำรน้ี ไดแ้ก:่ 

♦	กำรประเมนิทกัษะของ NESE

♦	ควำมเร็วในกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน
แตล่ะคน

♦	กำรใหค้�ำแนะน�ำทีเ่ปิดกวำ้งเสมอ

♦	กำรประเมนิผลระดบักำรเรียนรูอ้ยำ่ง
ตอ่เน่ือง 

ระเบยีบวธิี

หำกตอ้งกำรเรียนรูเ้พิม่เตมิ 
กรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต์: WWW.NESE.EDU



หลกัสตูร

หลกัสตูร NESE "ผูส้อนและฝ่ำยบรหิำรมมีติรไมตรีและควำมอดทนอดกล ัน้อยำ่งมำก ไมม่เีหตผุลอะไรทีจ่ะตอ้งประหมำ่เมือ่มำเรียนที ่
NESE เพรำะพวกเขำอบอุน่และยนิดตีอ้นรบั"

Ece Gundogan | นกัศกึษำภำควชิำวศิวกรรมโยธำ ประเทศตรุกีวชิำเลือก(1) และวชิำหลงัเลกิเรียน(2)

นอกจำกวชิำทีเ่รียนในหอ้งเรียนของเรำแลว้ ผูเ้รียนยงัสำมำรถลงเรียน
วชิำเลือกและวชิำหลงัเลกิเรียนไดอ้กีดว้ย ซึง่รวมถงึวชิำเตรียมสอบ 
TOEFLī แบบเขม้ขน้ วชิำภำษำองักฤษเพือ่ธรุกจิ วชิำภำษำองักฤษ
เพือ่ธรุกจิส�ำหรบัคนท�ำงำน วชิำภำษำองักฤษส�ำหรบันกักฏหมำย 
วชิำกำรออกเสยีง วชิำเตรียมควำมพรอ้มเขำ้ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลยั 
และวชิำกำรสือ่สำรในทีท่�ำงำน ผูเ้รียนสำมำรถเลือกวชิำเลือกผสมกบั
วชิำทีเ่รียนในหอ้งเรียนท ั่วไป เพือ่ใหเ้หมำะกบัควำมตอ้งกำรของตน
ทีส่ดุได ้ผูเ้รียนในระดบัสงูยงัสำมำรถลงเรียนวชิำในดำ้นทีต่นเองสนใจ
เป็นกำรเฉพำะไดท้ี ่Harvard Extension School(2) และวทิยำลยั
อืน่ๆ ในพ้ืนที ่อกีดว้ย

วชิำภำษำองักฤษเชงิวชิำกำร

นกัเรียน NESE ทกุคนสำมำรถลงเรียนไวยำกรณ์และส�ำนวน กำร
สนทนำและ กำรฟงั กำรอำ่นและกำรเขยีนได ้แตล่ะวชิำประกอบดว้ย 
10 ระดบั และโดยท ั่วไป 
ผูเ้รียนจะเรียนจบหน่ึงระดบัตอ่เดอืน ดงันัน้ นกัเรียนทีม่ำเรียนกบั 
NESE โดยมคีวำมรูภ้ำษำองักฤษน้อยมำกหรือไมม่เีลยสำมำรถจบ
หลกัสตูรท ัง้ 10 ระดบัของ NESE ไดภ้ำยใน 10 เดอืน นกัเรียนที่
เรียนจบ 10 ระดบัจะมรีะดบัควำมเชีย่วชำญทีส่ำมำรถใชภ้ำษำองักฤษ
ไดอ้ยำ่งประสบควำมส�ำเร็จในสภำพแวดลอ้มทำงวชิำชีพและวชิำกำร

ระดบั

วชิำ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เตรียมสอบ TOEFLī แบบเขม้ขน้

ภำษำองักฤษเพือ่ธรุกจิ

ภำษำองักฤษเพือ่ธรุกจิส�ำหรบัคนท�ำงำน

ภำษำองักฤษส�ำหรบันกักฎหมำย

เตรียมควำมพรอ้มเขำ้ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลยั

กำรสือ่สำรในทีท่�ำงำน

แบบทดสอบวดัมำตรฐำนดำ้นภำษำองักฤษ TOEFLī  ภำยในของโรงเรียน

กำรออกเสยีง

กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ชว่ยเรียนภำษำ

ค�ำศพัท์

กำรอำ่นและกำรเขยีน

กำรสนทนำและกำรฟงั

ไวยำกรณ์และส�ำนวน

(1)วชิำเลือก - ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย (2)วชิำหลงัเลกิเรียน - มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ

หำกตอ้งกำรเรียนรูเ้พิม่เตมิ 
กรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต์: WWW.NESE.EDU



วชิำกำร

เน่ืองจำก NESE เขำ้ใจถงึควำมทำ้ทำยพเิศษ ท ัง้ดำ้นภำษำและในทำง
ปฏบิตั ิทีค่นท�ำงำนจะตอ้งเผชญิระหวำ่งทีเ่รียนในตำ่งประเทศ ดงันัน้ทำง
โรงเรียนจงึจดัโครงสรำ้งโดยเฉพำะเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของพวก
เขำ ช ัน้เรียน ประเภทผูส้อน กจิกรรม ทีพ่กัอำศยั หอ้งคอมพวิเตอร์ และ
หอ้งนั่งเลน่ ไดร้บักำรออกแบบอยำ่งต ัง้ใจเพือ่ใหต้รงกบัสไตล์กำรเรียนรู ้
เวลำทีจ่�ำกดัและควำมตอ้งกำรในทำงปฏบิตัขิองคนท�ำงำน นอกเหนือจำก
นัน้ NESE ยงัน�ำเสนอทำงเลือกของตำรำงเรียนทีส่อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย
ของคนท�ำงำนทีส่ดุอกีดว้ย:

♦	เรียนตำมโปรแกรมแบบเขม้ขน้หรือกึง่เขม้ขน้ปกตขิองเรำ

♦	ลงเรียนวชิำเฉพำะของ NESE เชน่ ภำษำองักฤษเพือ่ธรุกจิ ภำษำ
องักฤษเพือ่นกักฎหมำย กำรออกเสยีง และเตรียมสอบ TOEFLī เป็นตน้

♦	เรียนแบบสว่นตวั

♦	เรียนบทเรียนกลุม่พเิศษ

♦	เรียนแบบผสมตำมรำยกำรขำ้งตน้

โปรแกรม 
ส�ำหรบัคนท�ำงำน

"ถำ้คณุตอ้งกำรเรียนภำษำองักฤษ ขำ้พเจำ้ขอแนะน�ำใหม้ำเรียนที ่NESE คณุจะไดใ้นสิง่ทีค่ณุตอ้งกำร"

Heinz Hawreliuk | นกัธรุกจิ ประเทศเยอรมนี
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"ขำ้พเจำ้ไดแ้นะน�ำและจะแนะน�ำ NESE ตอ่ใหก้บันกัเรียน/นกัศกึษำคนอืน่ทีอ่ยำกไดร้บัประสบกำรณ์กำรเรียนรูภ้ำษำ
สดุพเิศษ!"

Bander Alnogaithan | ทนำยควำม ประเทศซำอดุอิำระเบยี 

วชิำกำร

เน่ืองจำกผูเ้รียนของเรำหลำยคนมคีวำมมุง่มำดปรำรถนำทีจ่ะเขำ้เรียนใน
ระดบัอดุมศกึษำ วทิยำลยั หรือบณัฑติวทิยำลยัในสหรฐัฯ ทำง NESE จงึ
มุง่เน้นเป็นพเิศษในกำรใหท้กัษะตำ่งๆ แกผู่เ้รียน และแนะน�ำในสิง่ที่
พวกเขำตอ้งกำรเพือ่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยทำงกำรศกึษำทีต่ ัง้ไว ้
นอกจำกวชิำเลือกส�ำหรบัเตรียมสอบ TOEFLī และวชิำหลงัเลกิเรียน
ส�ำหรบัเตรียมควำมพรอ้มเขำ้ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลยัแลว้ NESE ยงั
จดัเตรียมแบบทดสอบ TOEFLī ภำยในของโรงเรียนใหก้บัผูเ้รียนใน
ระดบัสงูทีม่กีำรจดัสอบทกุเดอืน และน�ำเสนอบรกิำรเพิม่เตมิแบบครบ
ครนัเพือ่ชว่ยใหผู้เ้รียนทีต่ ัง้ใจจะเขำ้ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลยัผำ่น
โปรแกรม NUPS

โปรแกรม 
ส�ำหรบันกัเรียน/นกัศกึษำ
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NUPS

บรกิำรสมคัรเขำ้ศกึษำตอ่ 
มหำวทิยำลยั NESE (NUPS)
NESE จดับรกิำรสมคัรเขำ้ศกึษำตอ่มหำวทิยำลยัหรือ University Placement 
Services (NUPS) แกน่กัเรียน NESE ทีว่ำงแผนจะศกึษำตอ่ในวทิยำลยัและ
มหำวทิยำลยัของสหรฐัฯ

เป้ำหมำยของ NUPS คอืเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ควำมตอ้งกำรและควำมสำมำรถในแตล่ะ
ดำ้นของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัขอ้ก�ำหนดของสถำบนักำรศกึษำทีผู่เ้รียนเลือก และผู้
เรียนไดร้บักำรสนบัสนุน ควำมชว่ยเหลือและค�ำแนะน�ำตลอดท ัง้กระบวนกำรสมคัร 

ประสบกำรณ์นบัปีของ NESE ในดำ้นกำรแนะแนวกำรเขำ้ศกึษำตอ่มหำวทิยำลยัจะ
ชว่ยใหก้ำรสมคัรและกำรรบัเขำ้ในโปรแกรมทีผู่เ้รียนตอ้งกำรงำ่ยยิง่ขึน้ บรกิำร 
NUPS ของ NESE และเวร์ิคช็อป วชิำเรียนและโปรแกรมตำ่งๆ ที ่NESE น�ำ
เสนอไดช้ว่ยใหน้กัเรียน NESE ไดเ้ขำ้ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลยัในพ้ืนทีม่ำกมำย 

"NESE คอืโรงเรียนทีด่ทีีส่ดุของทีส่ดุ!!! หำกคณุสนใจทีจ่ะเรียนภำษำองักฤษและสมคัรเรียนในระดบัปรญิญำตรีหรือโท
ในมหำวทิยำลยั NESE จะชว่ยใหค้ณุไดร้บัโอกำสอนัยอดเยีย่มนัน้!"

Gulnara Ilyassova | ทนำยควำม ประเทศคำซคัสถำน
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สภำพแวดลอ้มที ่
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรเรียนรู้

"นกัเรียนที ่NESE สำมำรถเขำ้รว่มงำนตำ่งๆ ทีม่กีำรจดัใกล้ๆ  กบัมหำวทิยำลยัไดเ้น่ืองจำกโรงเรียนต ัง้อยูใ่นจตรุสัฮำร์ด
วำร์ด"

Eva Du | แพทย์โร¤ผวิหนงั ประเทศจีน

จตรุสัฮำร์วำร์ด: ทีต่ ัง้ของเรำ

NESE ต ัง้อยูใ่นจตรุสัฮำร์วำร์ดในเมอืง
เคมบรดิจ์ ซึง่อยูใ่กลก้บัมหำวทิยำลยัฮำร์
วำร์ดและสำมำรถเดนิไมก่ีน่ำทจีำกแมน่�้ำ
ชำร์ลส์

จตรุสัฮำร์ดวำร์ดคอืจุดรวมของกจิกรรม
ของนกัเรียน/นกัศกึษำ และเป็นหน่ึงใน
ศนูย์รวมกจิกรรมของนกัเรียน/นกัศกึษำ
ทีน่่ำสนใจและไมห่ยดุน่ิงทีส่ดุในสหรฐัฯ 
"เดอะ สแควร์" สถำนทีท่ีต่อบสนองควำม
ตอ้งกำรและควำมเพลดิเพลนิของ
นกัเรียน/นกัศกึษำ ถกูหอ้มลอ้มดว้ยคำเฟ่ 
รำ้นอำหำร รำ้นหนงัสอืและรำ้นเสือ้ผำ้ 
หอ้งเรียนในมหำวทิยำลยัอยูห่ำ่งไปไมก่ี่
กำ้ว ภำพยนตร์คลำสสกิและปจัจุบนัอยูแ่ค่
ตรงขำ้มฝั่งถนน โรงมหรสพและ
คอนเสร์ิตอยูแ่คห่วัมมุถนน และดนตรี
เสยีงเพลงเรียงรำยบนถนนและในสวน
สำธำรณะ 

คณุสำมำรถพบสิง่สำรพดัไดท้ีจ่ตรุสัฮำร์
วำร์ด

เคมบรดิจ์: เมอืงมหำวทิยำลยั 
ทีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ

เมอืงเคมบรดิจ์เป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยั
ฮำร์วำร์ดและ MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) สอง
มหำวทิยำลยัทีด่ทีีส่ดุในโลก และ
ศนูย์กลำงทีม่ชืีอ่เสยีงทีส่ดุของอเมรกิำ
ส�ำหรบันกัเรียน/นกัศกึษำและคนท�ำงำน 

ในชว่งเปิดภำคเรียนกำรศกึษำ (เดอืน
กนัยำยนถงึพฤษภำคม) มนีกัเรียน/
นกัศกึษำมำกกวำ่ 300,000 คน ในพ้ืนที่
แหง่น้ี  

มพ้ืีนทีไ่มก่ีแ่หง่ในสหรฐัฯ ทีใ่หก้ำรผสม
ผสำนที ่
น่ำตืน่เตน้ของวฒันธรรม ประเพณีและ
ประวตัศิำสตร์ 
แกน่กัเรียน/นกัศกึษำ รวมท ัง้ผูส้อนภำษำ
องักฤษ 
ในบรบิทแวดลอ้มของไลฟ์สไตล์รว่มสมยั
ทีไ่มห่ยดุน่ิงเชน่น้ี

บอสตนั: ศนูย์วชิำกำรและวฒันธรรม 
ของนิวองิแลนด์

ในบอสตนั คณุจะไดพ้บกบัพพิธิภณัฑ์
ส�ำคญัๆ และงำนแสดงศลิปะกลำงแจง้ 
สวนสำธำรณะทีเ่งยีบสงบ 
และชีวติยำมค�ำ่คนืทีม่ชีีวติชีวำ วงออร์เคส
ตรำ 
ระดบัโลกและกำรแสดงสดของกลุม่รกั
ดนตรีแจส๊ สถำนทีส่�ำคญัทำงประวตั
ศำสตร์ และองคก์รบกุเบกิเทคโนโลยขี ัน้
สงู คณุยงัจะไดม้โีอกำสเขำ้เรียนในวชิำ
ตำ่งๆ ชมภำพยนตร์ คอนเสร์ิต กำรแสดง
และกำรแขง่ขนักฬีำทีจ่ดัโดยวทิยำลยัและ
มหำวทิยำลยัของเมอืงอกีดว้ย และสดุทำ้ย 
คณุจะไมส่ำมำรถตำ้นทำนทีจ่ะไมล่ิม้ลอง
อำหำรอรอ่ยๆ มำกมำยของบอสตนัได้

ไมต่อ้งสงสยัเลยวำ่คณุจะไดส้นุก
เพลดิเพลนิกบับรรยำกำศกำรเรียนรูท้ี่
ผสมผสำนควำมเคำรพนบัถอืตอ่อดตีที่
ควบคูก่บัควำมตืน่เตน้กบัปจัจุบนัและ
สำยตำทีจ่บัจอ้งอนำคต
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ทีพ่กัอำศยั

NESE ตระหนกัวำ่ผูเ้รียนแตล่ะคนตอ้งกำรทีพ่กัอำศยัในรูป
แบบทีต่ำ่งกนั NESE ยงัตระหนกัอกีวำ่หำกผูเ้รียนรูส้กึไม่
สบำยใจกบัทีพ่กัอำศยั ผูเ้รียนจะไมส่ำมำรถ มสีมำธกิบักำรเรียน
ในหอ้งเรียนได ้ดว้ยเหตน้ีุ เรำจงึเอำใจใสอ่ยำ่งยิง่กบักำรเลือก
ทีพ่กัอำศยัของผูเ้รียน  ดงันัน้ NESE ไดจ้ดัโฮมสเตย์แบบ
อเมรกินัขึน้ (ทกุที ่จะเป็นหอ้งเดีย่วและมบีรกิำรอำหำรเชำ้และ
เย็น) หอพกัแยกส�ำหรบัคนท�ำงำนและนกัเรียน/นกัศกึษำ (มหีอ้ง
แบบเดีย่วหรือคูใ่หเ้ลือกและมบีรกิำรอำหำรเชำ้และเย็น) และอำ
พำร์ทเมนต์แบบสตดูโิอส�ำหรบัคนท�ำงำนหรือคูส่มรสทีเ่ป็น
นกัเรียน/นกัศกึษำของ NESE ทีต่อ้งกำรควำมเป็นสว่นตวัมำก
ขึน้ 

ทำงเลือกท ัง้หมดน้ีมจุีดประสงคเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ระดบัสงูของ NESE พรอ้มกบัมอบควำมสะดวกสบำยและสิง่
อ�ำนวยควำมสะดวก เพือ่ท�ำให ้ผูเ้รียนรูส้กึเหมอืนอยูบ่ำ้น ใน
ท�ำนองเดยีวกบัทีต่ ัง้ของโรงเรียน NESE ทีพ่กัทกุแหง่ของ 
NESE ต ัง้อยูใ่นบรเิวณทีน่่ำดงึดดูและเป็นศนูย์กลำงของสิง่
ตำ่งๆ ใกลก้บับรกิำรรถสำธำรณะและจุดทอ่งเทีย่วทีส่�ำคญัๆ ของ
บอสตน้

NESE จดัเตรียมทีพ่กัทกุทีไ่วพ้รอ้มกอ่นทีผู่เ้รียนจะจำกประเทศ
บำ้นเกดิของตน ซึง่หมำยควำมวำ่ผูเ้รียนสำมำรถมำถงึกอ่นเปิด
เรียนได ้โดยสำมำรถเดนิทำงจำกสนำมบนิตรงไปทีพ่กัของตน
ไดท้นัท ีเมือ่ถงึวนัลงทะเบยีนเรียน ผูเ้รียนจะรูจ้กัพ้ืนทีข่อง
บอสตนัเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ท�ำใหก้ำรเปิดเรียนวนัแรกที ่NESE 
ของผูเ้รียนเป็นไปอยำ่งผอ่นคลำย

ทีพ่กัอำศยัทีต่อบสนอง 
ควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน

"ที ่NESE ขำ้พเจำ้รูจ้กัเพือ่นไมเ่พียงแคใ่นกลุม่ผูเ้รียนดว้ยกนัแลว้ แตย่งัรูจ้กักบัเจำ้หน้ำทีโ่รงเรียนทีน่่ำรกัอกีดว้ย คน
เหลำ่น้ีท�ำใหข้ำ้พเจำ้รูส้กึไดร้บักำรตอ้นรบัและ มคีวำมสขุทกุวนั!"

Alice Macedo | นกัเรียน ประเทศบรำซลิ
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ชีวติควำมเป็นอยูท่ี ่NESE

ที ่NESE เรำสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพบกบัสถำนทีใ่หม่ๆ  พบปะกบัเพือ่น
ใหม่ๆ  และลองท�ำสิง่ใหม่ๆ  กจิกรรมนอกหลกัสตูรของ NESE รวมไปถงึ
ปำร์ตีด้ภูำพยนตร์ทกุสปัดำห์ กจิกรรมชมรม (เชน่ "ชมรมคยุโขมง 
Open Talk" ทีข่ึน้ชือ่ทีส่ดุของ NESE) โปรแกรมคูห่ฝึูกภำษำของ 
NESE และทรปิทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑ์ ชมภำพยนตร์ และชมกำรแขง่ขนั
กฬีำ รวมท ัง้กำรทอ่งเทีย่วระยะทำงส ัน้ๆ ไปยงัสถำนทีท่ำงประวตัศิำสตร์
ทีม่ชืีอ่เสยีงในพ้ืนที ่มหำวทิยำลยั และองคก์รในทอ้งถิน่ นอกจำกน้ี 
NESE ยงัจดัทรปิชว่งเสำร์-อำทติย์ไปนิวยอร์ก น�้ำตกไนแอกำรำ และ
จุดทอ่งเทีย่วทีม่ชืีอ่เสยีงอืน่ๆ เป็นประจ�ำ

ดืม่ด�่ำกบั 
วฒันธรรมอเมรกิำ

"กำรเรียนภำษำองักฤษที ่NESE คอืหน่ึงในประสบกำรณ์ทำงวชิำชีพ วชิำกำรและสว่นตวัทีด่ทีีส่ดุทีข่ำ้พเจำ้เคยม"ี

Karem Ivette Lora Kesie | ทนำยควำม ประเทศโคลมัเบยี

♦	ชมรมนกัเรียน/นกัศกึษำและวชิำชีพ
♦	โปรแกรมวทิยำกรรบัเชญิ
♦	โปรแกรมคูห่ฝึูกภำษำ
♦	ทรปิหน่ึงวนัและทรปิชว่งเสำร์-อำทติย์ 

NESE 
♦	สมำชกิชมรมสขุภำพ

หำกตอ้งกำรเรียนรูเ้พิม่เตมิ 
กรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต์: WWW.NESE.EDU
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