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ครอสการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษช่ วงซัมเมอร์
สาหรั บนักเรี ยนต่ างชาติ
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จุดประสงค์การเรี ยนรู้
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ช่วงเวลาในการเรี ยน
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วันและเวลาในการเรี ยน
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ค่าธรรมเนียม

 เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษแก่นกั เรี ยน
 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนในการทาเข้ าใจและการวิเคราะห์พื ้นฐานของการดาเนินก
ารสาหรับการฟั งและการพูด
 เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาการออกเสียงที่ถกู ต้ อง
 เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ในรูปแบบและวิธีตา่ งๆ เช่น
การอ่านแบบผ่านๆและการอ่านแบบจับใจความ
 เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถพูดคุยสือ่ สารในสังคมและสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างดีเยี่ยม
เมื่อนักเรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในสถานการณ์นนๆ
ั้
 เพื่อฝึ กฝนและจัดทาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ร้ ูและผู้ใช้ ภาษาอังกฤษในระดับที่พอสมควรแก่การเป็
นภาษาต่างชาติ
100 ชัว่ โมง (30 ชัว่ โมง ต่อ หนึง่ อาทิตย์) ในระยะเวลา 3-4 อาทิตย์
วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
11 โมงเช้ า ถึง 4.30 โมงเย็น (30 นาที ในการพักเที่ยง)
375 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ต่อ นักเรี ยน 1 คน (จ่ายล่วงหน้ า)

ค่าธรรมเนียมได้ รวมกับกับค่าใช้ จ่า
ยดังต่อไปนี ้








ค่าฝึ กฝน
ค่าสอบ
ค่าใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ในห้ องปฏิบตั ิการสอนภาษา
ค่าใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆในห้ องสมุด รวมถึง อินเทอร์ เน็ต
หนังสือ และ ค่าอุปกรณ์การเรี ยนต่างๆตลอดหลักสูตร
ค่าสมุดคูม่ ือนักเรี ยน
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ค่าธรรมเนียม ไม่รวมกับ







ค่าอาหาร
ค่าประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ
ค่าเครื่ องบิน
ค่ารับส่งที่สนามบิน
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ที่พกั อาศัย
(เลือกเองได้ )

5

 หอพักของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีจานวนจากัด และถูกจองเต็มเร็ วมากตลอดทังปี
้ ดังนัน้
หอพักอาจจะไม่วา่ งสาหรับครอสเรี ยนในระยะสันแบบซั
้
มเมอร์ และ ครอสเรี ยนฤดูหนาว
 นักเรี ยนส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการเช่าห้ องพักข้ างนอก ไม่วา่ จะเป็ นแฟลท หรื อ อพาร์ ทเม้ นท์
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ซึง่ สามารถแชร์ อยูก่ นั ได้ ประมาณ 3-4 คน เมื่อคานวณดูแล้ ว
ค่าใช้ จ่ายก็เทียบเคียงได้ กบั การเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย
 เราสามารถจ้ างเช่าอพาร์ ทเม้ นท์ให้ นกั เรี ยนได้ ในราคา 180 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ต่อ
นักเรี ยน 1 คน ต่อเดือน (ต้ องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า)
 นักเรี ยนสามารถซื ้ออาหารจากโรงอาหารของสถาบัน หรื อ จากข้ างนอกเองได้ ตามใจชอบ
35 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ต่อ นักเรี ยน 1 คน
ค่ารับ-ส่ง จากสนามบิน
(เมืองมุมใบมาถึง ปูเน่ ในขามา และ เมืองปูเน่ ไปถึง สนามบินมุมใบ ก่อนเครื่ องออก ในขากลับ)
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการ
40 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ต่อ นักเรี ยน 1 คน(สาหรับกลุม่ ของนักเรี ยนทังหมด
้
15 คน)
1. เพื่อทาให้ อย่างน้ อย 100 ชัว่ โมงเรี ยนเสร็ จสิ ้นโดยสมบูรณ์
เราจาเป็ นต้ องทาการเรี ยนการสอนทังหมด
้
6 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ (จันทร์ ถึง เสาร์ ) ดังนัน้
การจัดทัศนศึกษา จะเป็ นไปได้ แค่วนั อาทิตย์เท่านัน้
ทัศนศึกษาในวันหยุด
ซึง่ จะเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวใกล้ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย
2. การพิจารณาต่อการเรี ยนหนักในครอสเรี ยน ดังนัน้
เราจึงเสนอให้ มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 ครัง้ (2 วันอาทิตย์) เท่านัน้
ซึง่ ค่าใช้ จ่ายจะเป็ น 25 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ต่อ นักเรี ยน 1 คนต่อ หนึง่ วันอาทิตย์
ต้ องจ่ายค่าเรี ยนล่วงหน้ าเป็ นจานวนเต็มทังหมดของค่
้
าธรรมเนียม ผ่านทางการโอนเงินต่างประเทศ
ขันตอนการจ่
้
ายเงิน
หรื อ ออนไลน์ สัง่ จ่ายให้ แก่ ELTIS, Symbiosis
ขนาดหรื อจานวนนักเรี ยนในครอสเ อย่างน้ อย 15 คน อย่างมาก 20 คน
รี ยน
ซึง่ ค่าธรรมเนียมและค่าเรี ยนทังหมดถู
้
กคานวณจากพื ้นฐานของนักเรี ยน อย่างน้ อย จานวน 15 คน

สรุ ปค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด ต่ อนักเรี ยน 1 คน
ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 2

เลขที่

รายละเอียด

1

ค่าเรี ยน

จานวนเงิน
US$
US$ 375

2

ค่ารับ-ส่ง จากสนามบิน

US$ 35

3

ค่าที่พกั อาศัย

US$ 180

4

ค่าโดยสารท้ องถิ่น
(ระยะเวลาทังหมดของครอสเรี
้
ยน)

US$ 145

5

ค่าทัศนศึกษา

US$ 50

6

ค่าบริ หารจัดการ

US$ 40

รวมทัง้ หมด

US$ 825

หมายเหตุ: ในตัวเลือกนี ้
ค่าใช้ จ่ายสาหรับที่พกั อาศัยและค่าอาหาร ได้ ถกู รวมแล้ ว

เลขที่

รายละเอียด

1

ค่าเรี ยน

จานวนเงิน US$
US$ 375

2

ค่ารับ-ส่ง จากสนามบิน

US$ 35

3

ค่าทัศนศึกษา

US$ 50

4

ค่าบริ หารจัดการ

US$ 40

รวมทัง้ หมด

US$ 500

หมายเหตุ: ในตัวเลือกนี ้
นักเรี ยนจาเป็ นต้ องออกค่าใช้ จ่ายสาหรับที่พกั อาศัยและค่าโดยส
ารท้ องถิ่นด้ วยตนเอง

