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หลักสูตรภาษาระยะส้ัน
ศูนย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ (CELP) เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันให้
กับสถาบันท่ีต้องการนำานักศึกษาของท่านมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
แห่งรัฐมินนิโซตา วิทยาเขตแมนคาโต (Minnesota State University, 
Mankato) เพ่ือเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม

โปรแกรมและหลักสูตรที่เลือกกำาหนดเอง
ทางศูนย์จะมีการพัฒนาโปรแกรมท่ีเลือกกำาหนดเองให้สำาหรับนักเรียนของคุณ ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกันในชุมชนท่ีปลอดภัย และไม่ไกลจาก
ตัวเมืองมินิอาโปลิสและเซนต์พอล(Minneapolis and St. Paul) หลักสูตรน้ีจะออกแบบ
ตามความต้องการของนักเรียนและจะเน้นทักษะภาษา เน้ือหาทางวัฒนธรรมและ
การทัศนศึกษาในสถานท่ีท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากท่ีสุด CELP 
จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษา
อังกฤษโดยท่ัวไปหรือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
เวลา 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์พร้อมหัวข้อในช้ันเรียนท่ีมุ่งเน้นความสนใจของนักเรียน รวม
ถึงด้านวิชาการท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและไวยากรณ์

ทูตวัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคม
นอกจากในช้ันเรียนแล้วนักเรียนจะได้ทำางานเป็นกลุ่มกับทูตทางวัฒนธรรม ซ่ึงทูตทาง
วัฒนธรรมจะเป็นนักเรียน MSU และสมาชิกในชุมชนท่ีจะมาพบกับนักเรียนในแต่ละ
วันเพ่ือช่วยในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกมและกิจกรรมต่างๆ อีก
ท้ังยังมีการจัดกลุ่มย่อยในการเรียนรู้และทำาความเข้าใจวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา
และวัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิด มีการทัศนศึกษาแบบหลากหลายเพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ในชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬา การเดินทางไปมินิอาโปลิส การเย่ียม
ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ละครและคอนเสิร์ต และอ่ืน ๆ 

การดูแลที่พักและการรับ-ส่งจากสนามบิน
เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตา วิทยาเขตแมนคาโต (MSU, Mankato) มีการ
จัดท่ีพักอาศัยท้ังหอพักในมหาวิทยาลัยและการพักกับครอบครัวในพ้ืนท่ี มีการจัดให้มี
รถรับส่งจากสนามบิน อีกท้ังยังมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ คุณ
และนักเรียนของคุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอเมริกัน ลองเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงและลองมาสำารวจมหาวิทยาลัยของพวกเราท่ีมีแนวคิดกว้างไกล และคิด
อย่างโลกแห่งความเป็นจริง ขอให้เป็นหน้าท่ีของเราในการดูแลคุณ
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ระยะเวลาการรับสมัคร

สำาหรับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินิโซตา วิทยาเขตแมนคาโต ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น(IEP)
สมัครได้ที่: mnsu.edu/admissions/international/apply.html

(MSU Mankato Website > Admissions > International Admissions > Apply Now)

> สำาหรับผู้สมัครท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

 ล่วงหน้าได้ก่อน วันสุดท้าย
ภาคฤดูใบไม้ร่วง 1 เมษายน 1 กรกฎาคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 กันยายน 16 พฤษจิกายน

> สำาหรับผู้สมัครท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 ล่วงหน้าได้ก่อน วันสุดท้าย
ภาคฤดูใบไม้ร่วง 1 มิถุนายน 10 สิงหาคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 พฤศจิกายน 23 ธันวาคม

Center for English Language Programs

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
(Intensive English Program, IEP)
นักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) สามารถเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตา (MSU), วิทยาเขต แมนคาโต (Minnesota State 
University, Mankato) โดยมีเงื่อนไขบางประการเพื่อเลื่อนขั้นสู่การรับเข้าเรียน
เป็นนักเรียนระบบปรกติ การเรียนในหลักสูตร IEP เปิดโอกาสให้คุณพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเชิงวิชาการ ทักษะสังคม และทักษะการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำาเร็จ
ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และยิ่งไปกว่านั้นนักเรียน IEP ยังสามารถได้รับ
หน่วยกิตจากการลงเรียนหลักสูตรการศึกษาทั่วไปได้

นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษา IEP ในระดับสูงด้วยเกรดเฉลี่ยรวม B + และเกรด
เฉลี่ย B เป็นอย่างน้อยในแต่ละรายวิชา จะได้รับการตอบรับเป็นนักเรียนปรกติ
ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

นักเรียน IEP ยังสามารถเข้าเรียนในระบบปรกติได้หากได้รับคะแนน 500 หรือ
มากกว่า ในการสอบ TOEFL โดยสถาบัน ITP ที่เราจัดการทดสอบให้กับ
นักเรียนทุกคน (หรือได้รับคะแนน 61 หรือมากกว่านั้นใน TOEFL iBT หรือ
คะแนน 5.5 หรือมากกว่า สำาหรับ IELTS)

เงื่อนไข

หลักสูตร IEP เปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และได้รับ
คะแนน:

•  ระหว่าง 20 ถึง 60 ในการสอบ TOELF iBT หรือ 
•  ระหว่าง 330 ถึง 499 ในการสอบ TOEFL PBT หรือ 
•  ระหว่าง 3.5 ถึง 5.0 ในการสอบ IELTS

ภาคการศึกษา

•  ภาคฤดูใบไม้ร่วง: 16 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม จนถึง ธันวาคม 
•  ภาคฤดูใบผลิ: 16 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน มกราคม จนถึง พฤษภาคม 
•  ภาคฤดูร้อน: 10 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน จนถึง สิงหาคม

การเรียนรู้วัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคม
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในอเมริกาและเข้าใจวัตถุประสงค์ในกา 
รเรียนรู้ ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนท่ีประสบความสำาเร็จเม่ือพวก 
เขาก้าวเข้าสู่การเรียนในฐานะนักศึกษา 

อีกท้ังผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น(IEP)  
นั้นไม่สูงมาก ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
นักเรียน IEP และนักเรียนต่างชาติทุกคนจ่ายในอัตราเดียวกันกับ 
นักเรียนในท้องถิ่น เนื่องด้วยทุนการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  
(Cultural Contribution Scholarship) สำาหรับนักเรียนในระดับสูง  
และเนื่องด้วยอัตราที่ปรับให้คล้ายคลึงกับนักเรียนระดับเริ่มต้นแล 
ะระดับกลาง นักเรียน IEP สามารถประหยัดได้มากกว่า $7000  
ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อภาคเรียน, 16 สัปดาห์)
a.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     ระดับสูง   $4,947
     ระดับกลาง ขั้นสูง, ระดับกลาง ขั้นต่ำา และระดับเริ่มต้น $4,560
b.  ค่าธรรมเนียมสำาหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  $500
c.  ห้องเรียนและอุปกรณ์ (ที่พักและอาหาร) $4,215
d.  ประกันสุขภาพ $700
e.  เบ็ดเตล็ด $1,200

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อภาคการศึกษา 
ระดับสูง $11,562
ระดับกลาง ขั้นสูง, ระดับกลาง ขั้นต่ำา และระดับเริ่มต้น $11,175

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณและอาจมีก 
ารเปลี่ยนแปลงได้ ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนี้อ้างอิงจากอัตรา 
ของภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2561 ค่าห้องเรียนและอุปกรณ์เป็น 
อัตราเฉลี่ยในมหาวิทยาลัย รายการเบ็ดเตล็ดประกอบด้วยหนังสือ / 
อุปกรณ์ รถประจำาทาง ที่จอดรถ เครื่องซักผ้า เสื้อผ้า 
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมตั๋วเครื่องบินระหว่างป
ระเทศและค่าธรรมเนียมวีซ่า)

หลักสูตร IEP และรายวิชา

ระดับสูง 
นักเรียนจะได้รับเข้าเรียนในระบบปรกติหลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับสูง

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

54-60
480-499
5.0

4 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ
- ทักษะการอ่านและคำาศัพท์
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการพูดและฟัง 
- ไวยากรณ์และหัวข้อพิเศษ

16 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์

รายวิชาศึกษาทั ่วไป 4 หน่วยกิต/ชั ่วโมง 
ต่อสัปดาห์ *

ระดับกลาง ขั ้นสูง 

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

47-53
455-479
4.5

5 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ
- ทักษะการอ่านและคำาศัพท์
- ทักษะการเขียน
- ไวยากรณ์
- ทักษะการพูดและฟัง
- หัวข้อพิเศษ

20 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์

* 4 หน่วยกิตน้ีจะนับรวมในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคุณเม่ือคุณได้รับเป็นนักเรียนในระบบท่ัวไป

การส่งเสริมผู้เรียน
การส่งเสริมผู้เรียน (แบบตัวต่อตัว) ได้รับการบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรน้ีเป็นอย่างดี ผู้
สอนจะช่วยพัฒนากลยุทธ์ให้นักเรียน IEP มีทักษะในการฟังบรรยาย การอ่านเน้ือหาทาง
วิชาการ การเขียนบทความ การจัดการแบบฝึกหัดและการเตรียมสอบ TOEFL ผู้สอนจะ
ทำาหน้าท่ีเป็นคู่สนทนาท่ีคอยช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการออกเสียง ผ่าน
คำาถามและกลยุทธ์ระหว่างวัฒนธรรม 
เพ่ือใช้สำาหรับการทำางานในระบบสนับสนุนทางสังคมและระบบวิชาการท่ีมีอยู่ใน

มหาวิทยาลัย

ระดับเริ ่มต้น 

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

20-30
340-399
3.5

 5 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ
- ทักษะการอ่านและคำาศัพท์
- ทักษะการเขียน
- ไวยากรณ์
- ทักษะการพูดและฟัง
- หัวข้อพิเศษ

20 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์

ระดับกลาง ขั ้นต่ ำา 

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

31-46
400-454
4.0

5 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ
- ทักษะการอ่านและคำาศัพท์
- ทักษะการเขียน
- ไวยากรณ์
- ทักษะการพูดและฟัง
- หัวข้อพิเศษ

20 ชั ่วโมงต่อ
สัปดาห์


