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้ ฐานส�ำหรับ		 ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรขัน
้ พืน
		 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (FCertEAP)
ภาษาอังกฤษระดับวิชาการจะช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพื่อ
FCertEAP มีความเหมาะสมหากระดับผลการเรียนของคุณตรงตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นของประเทศนิ วซีแลนด์
แต่ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่ก�ำหนด
โปรแกรมนี ้จะท�ำให้คณ
ุ เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ ในเชิงวิชาการ ซึ่งจ�ำเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก การส�ำเร็จหลักสูตร FCertEAP จะ
ต้องได้เกรดตามที่ก�ำหนดในโปรแกรมการศึกษาทางวิชาการ โดยคุณสมบัติ
ของคุณจะเป็ นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�ำหรับการเรียนต่อในสถาบันระดับ
อุดมศึกษาของนิ วซีแลนด์หลายแห่ง โดยไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำการทดสอบใดๆ
เพิ่มเติม*
ระยะเวลาของหลักสูตร
21 สัปดาห์ รวมช่วงพัก 1 สัปดาห์ (หลักสูตร 17 สัปดาห์ เริม่ ต้นในเดือน
กันยายนและพฤศจิกายน)
เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา
ในการเข้าร่วมหลักสูตร FCertEAP นั กเรียนต้อง
• ได้รบั ข้อเสนอให้เข้าเรียนแบบมีเงือ่ นไขจากสถาบันระดับอุดมศึกษาของ
นิ วซีแลนด์ท่ยี อมรับ FCertEAP*
• มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ FCertEAP ดังต่อไปนี ้

ELA

IELTS

ระดับกลางถึงสูงตามที่
กำ�หนดโดยการทดสอบ
ของ ELA หรือ

ผลสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องไม่ห่างจาก
คะแนนเฉลี่ย IELTS 1.0 ซึ่งเป็นข้อกำ�หนด
สำ�หรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย**

* รายชื่อสถาบันระดับอุดมศึกษาของนิ วซีแลนด์ที่ยอมรับ 			
FCertEAP จะมี ให้ตามค�ำขอ
** คะแนนสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องออกภายใน 12 เดือน 			
หลังจากวันที่เริม่ เรียน FCertEAP

เตรียมพร้อมส�ำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
โปรแกรมนี ้ท�ำให้คณ
ุ มี โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ ให้เป็ นไปอย่าง
อิสระ และตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โปรแกรมสามารถมุ่งเน้ นทักษะในระดับมหาวิทยาลัย
้ อยู่กับความต้องการของคุณ
หรือการเตรียมสอบ IELTS โดยขึน
คุณจะได้ปรับปรุงทักษะทางภาษาและทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณให้พร้อมสู่ระดับถัดไปใน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือศึกษาต่อในโปรแกรมตาม
เป้ าหมายของคุณ
โปรแกรมการศึกษาส�ำหรับนั กเรียนทีส่ นใจการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทั่วไป เพือ่
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริม่ ต้นโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับวิชาการ
ระยะเวลาของหลักสูตร
10 สัปดาห์ขน
ึ ้ ไป (โดยปกตินักเรียนจะใช้เวลา 10 สัปดาห์ ในแต่ละระดับ
และสามารถศึกษาเพิ่มได้มากกว่า 10 สัปดาห์)
เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา
นั กเรียนจะต้องท�ำการทดสอบในวันแรกเพื่อก�ำหนดระดับชัน
้ เรียน ส�ำหรับ
การเลื่อนสู่ระดับถัดไป นั กเรียนต้องท�ำการทดสอบเมื่อจบหลักสูตรให้ ได้
เกรดตามที่ก�ำหนด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
		 ระดับปริญญาโท (EPPS)
EPPS มีความเหมาะสมหากระดับผลการเรียนของคุณตรงตามเกณฑ์การ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ก�ำหนด แต่ผลการสอบ
วัดระดับทางภาษาอังกฤษต�ำ่ กว่าเกณฑ์เล็กน้ อย
โปรแกรมนี ้จะท�ำให้คณ
ุ เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ ในเชิงวิชาการ ซึ่งจ�ำเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับการศึกษา
ระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การส�ำเร็จหลักสูตร EPPS โดยผู้
เรียนจะต้องได้เกรดตามที่ก�ำหนดในโปรแกรมการศึกษาทางวิชาการโดย
คุณสมบัตขิ องคุณเป็ นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�ำหรับการเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ โดยไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำการทดสอบใด ๆ เพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษส�ำหรับ		
ระยะเวลาของหลักสูตร
		 การศึกษา ระดับปริญญาตรี (EPUS)
EPUS มีความเหมาะสมที่สุดหากระดับผลการเรียนของคุณตรงตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดส�ำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ แต่
ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษต�ำ่ กว่าเกณฑ์เล็กน้ อย
โปรแกรมนี ้จะท�ำให้คณ
ุ เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ ในเชิงวิชาการ ซึ่งจ�ำเป็ นส�ำหรัการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี
การส�ำเร็จหลักสูตร EPUS โดยได้เกรดตามที่ก�ำหนดในโปรแกรมศึกษาทาง
วิชาการจะท�ำให้คณ
ุ สมบัตขิ องคุณเป็ นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ โดยไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำการทดสอบใด
ๆ เพิ่มเติม
ระยะเวลาของหลักสูตร
10 สัปดาห์ (หลักสูตร EPUS แบบเร่งรัด 7 สัปดาห์ จะเปิ ดในเดือน
พฤศจิกายน)
เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา
ในการเข้าร่วมหลักสูตร EPUS นั กเรียนต้อง
• ได้รบั ข้อเสนอให้เข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
• มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ EPUS ดังต่อไปนี ้

IELTS
ผลสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องแตกต่างห่างจากคะแนนเฉลี่ย 0.5 IELTS
ซึ่งเป็ นข้อก�ำหนดส�ำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ หลักสูตร
ปริญญาตรีก�ำหนดคะแนน 6.0 ซึ่งคะแนนโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า 5.5 การ
เขียนไม่น้อยกว่า 5.5 และด้านอื่นไม่น้อยกว่า 5.0 (เว้นแต่ทางมหาวิทยาลัยจะ
ก�ำหนดเป็ นอย่างอื่น) *
* คะแนนสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องออกภายใน 12 เดือน หลั zจากวันที่เริม่ เรียน
EPUS

10 สัปดาห์ (หลักสูตร EPPS แบบเร่งรัด 7 สัปดาห์ จะเปิ ดในเดือน
พฤศจิกายน และหลักสูตร EPPS แบบเร่งรัด 7 สัปดาห์ ส�ำหรับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจจะเปิ ดในเดือนกุมภาพันธ์)
เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา
ในการเข้าร่วมหลักสูตร EPPS นั กเรียนต้อง
• ได้รบั ข้อเสนอให้เข้าเรียนแบบมีเงือ่ นไขจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
• มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ EPPS ดังต่อไปนี ้

IELTS
ผลสอบ IELTS เชิงวิชาการต้อง 0.5 ไม่ห่างจากคะแนนเฉลี่ย IELTS ซึ่ง
เป็ นข้อก�ำหนดส�ำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ หลักสูตร
ปริญญาโทก�ำหนดคะแนน 6.5 ซึ่งคะแนนโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า 6.0 การ
เขียนไม่น้อยกว่า 6.0 และด้านอื่นไม่น้อยกว่า 5.5 (เว้นแต่ทางมหาวิทยาลัย
จะก�ำหนดเป็ นอย่างอื่น)*
* คะแนนสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องออกภายใน 12 เดือน หลังจากวันที่เริม่ เรียน
EPPS

สถาบัน English Language Academy (ELA) คือสถาบัน
ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในประเทศ
นิวซีแลนด์*
ELA มีโปรแกรมภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลักสูตรภาษา
อังกฤษทั่วไปและอังกฤษระดับวิชาการ หลักสูตรเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย โปรแกรมที่ปรับ
แต่งสำ�หรับกลุ่มและในหลักสูตรสำ�หรับการอบรมครูผู้
สอน การเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยระดับโลกใน
เมืองอันดับต้น ๆ จะให้ประโยชน์มากมาย**
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้จากครูผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์
• ELA ได้จ้างครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
บุคคลากรที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาและผ่านหลักสูตร
TESOL ซึ่งจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุตามเป้าหมาย
• ครูผู้สอนที่ ELA มีประสบการณ์การสอนนักเรียนจากประเทศ
ต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือให้เหมาะกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
การอำ�นวยความสะดวกและความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือที่จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ซึ่งประกอบด้วย
• ทีมงานบริการนักศึกษาที่พร้อมทุ่มเทให้ความช่วยเหลือดูแล
สวัสดิภาพของนักเรียน
• ศูนย์การเรียนรู้ที่เปิด 7 วันต่อสัปดาห์
• ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
• ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึงโอ๊คแลนด์และการหาที่พัก
• กิจกรรมทางสังคม กีฬา และวัฒนธรรมที่จะเปิดประสบการณ์
น่าตื่นเต้นให้กับนักเรียน
ความสัมพันธ์ระดับสากล
พบเพื่อนใหม่และเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทั่วโลก
• แต่ละปี ELA ได้ต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรภาษา
อังกฤษของเราจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในสถาบันระดับ
อุดมศึกษาชั้นน้ำ�ของนิวซีแลนด์
เพื่อเตรียมพร้อมคุณสมบัติและตรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
สำ�หรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ของนิวซีแลนด์ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของเรามีดังนี้
• หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานสำ�หรับภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษา
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
* QS World University Rankings 2015
** Mercer Consulting Quality of Living Survey 2015

ภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษทั่วไปจะช่วยปรับปรุงความขีดสามารถด้านการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษในสังคมและการท�ำงานของคุณ พร้อมการพัฒนาสู่หลักสูตร
ELA อื่น ๆ
หลักสูตรจะมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะการสื่อสารในด้านการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน นั กเรียนจะได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมของชัน
้ เรียน อย่าง
เช่นงานแต่ละรายบุคคล งานคู่ และงานกลุ่มขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษทั่วไปรวมถึงวิชาเลือก ซึ่งคุณสามารถปรับหลักสูตรให้เป็ น
ไปตามเป้ าหมายการเรียนรูข้ องคุณ โดยคุณจะได้เลือกวิชาเลือกที่เน้ น
้ อยู่กับระดับและความต้องการของ
หัวข้อหรือทักษะที่ตอ้ งการ วิชาเลือกขึน
นั กเรียน ซึ่งอาจประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
และการเตรียมสอบ IELTS*
ระยะเวลาของหลักสูตร
2 – 40 สัปดาห์ขน
ึ ้ ไป (โดยปกติจะเรียน 11 สัปดาห์ตอ่ ระดับ)

ภาษาอังกฤษส�ำหรับการสอน – TESOL 		
		 (TKT)
ภาษาอังกฤษส�ำหรับการสอน – TESOL (TKT) ได้รบั การออกแบบมาเพื่อ
เสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษของนั กเรียนและมอบทักษะการสอน
ที่จ�ำเป็ นในการเป็ นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ดี โดยไม่จ�ำเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอนมาก่อน
หลักสูตร 10 สัปดาห์ของเราให้ประโยชน์ มากมายทีเ่ หนื อกว่าโปรแกรม
้ 4 – 5 สัปดาห์ที่เป็ นแบบเก่า
TKT TESOL ระยะสัน
้ 			
• มุ่งเน้ นการพัฒนาภาษาของคุณมากขึน
ในด้านไวยากรณ์ ค�ำศัพท์ การออกเสียง และทักษะทัง้ สี่ 		
ส�ำหรับการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน
้ ส�ำหรับการสอบ TKT และ 		
• มีเวลาเตรียมตัวมากขึน
โอกาสส�ำเร็จมากกว่า
ระยะเวลาของหลักสูตร

เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา

10 สัปดาห์

นั กเรียนจะต้องท�ำการทดสอบในวันแรกเพื่อก�ำหนดระดับชัน
้ เรียน

เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา

นั กเรียนต้องท�ำการทดสอบทุก 5 – 6 สัปดาห์ และมีคะแนนถึงระดับที่
ก�ำหนดเพื่อให้สามารถเลื่อนสู่ระดับถัดไป

ในการเข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับการสอน – TESOL (TKT)
นั กเรียนต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษดังต่อไปนี ้

* หมายเหตุวา่ การเตรียมสอบ IELTS ต้องลงทะเบียนอย่างน้ อย 5 สัปดาห์
และนั กเรียนจะต้องซือ้ หนั งสือของหลักสูตรเพิ่มเติม

ELA

โปรแกรมการแบบกลุ่ม
ELA มีทีมงานที่ประสบการณ์ ซึ่งสามารถจัดโปรแกรมแบบกลุ่มได้ตาม
ความต้องการส�ำหรับมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่ วยงานภาครัฐ เราน� ำ
เสนอโปรแกรมต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อช่วยให้บรรลุถึงเป้ าหมาย
ด้านการศึกษา อาชีพและวัฒนธรรม
การออกแบบโปรแกรมเหล่านี ้จะค�ำนึ งถึงวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างและความ
เป็ นสากล โดยนั กเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป แบบกลุ่ม
ส่วนตัว หรือผสมการเรียนทัง้ สองแบบ
เราสามารถจัดท�ำตัวอย่างโปรแกรมได้ตามความต้องการของคุณ

ระดับกลางถึงสูงตามที่
ก�ำหนดโดยการทดสอบ
ของ ELA หรือ

International English Language Testing System (IELTS) คือหนึ่ งใน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก
หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ที่ ELA จะช่วยให้คณ
ุ เตรียมพร้อมใน
ด้านเทคนิ คการสอบ รวมถึงทักษะทางภาษาและการเรียนรูท
้ ี่จะท�ำให้คณ
ุ
ประสบความส�ำเร็จในการสอบ IELTS
การสอบ IELTS
หากคุณต้องการใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษที่ ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล คุณสามารถสอบ IELTS ได้ที่ ELA ELA คือศูนย์ทดสอบ IELTS ที่
ได้รบั รางวัล และเป็ นศูนย์ที่ ใหญ่ท่สี ุดในประเทศนิ วซีแลนด์ แต่ละเดือนมี
้ ในวันเสาร์
การจัดสอบ 2 – 3 ครัง้ โดยจะจัดขึน
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ได้รบั การออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการเตรียมสอบของคุณ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มี ให้
เลือกในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษระดับวิชาการ และ
ยังมีหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS แบบไม่เต็มเวลา ซึ่งจะเปิ ดสอน
ช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์+ หลักสูตรทัง้ หมดนี ้สอนโดยอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ และความช�ำนาญทางด้านการสอบ IELTS

IELTS

ผลสอบ IELTS เชิงวิชาการ
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 5.0
และด้านการเขียนไม่น้อยกว่า 5

หลักสูตร Cambridge CELTA
Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages (CELTA) คือการรับรองคุณสมบัตท
ิ ี่ ได้รบั การยอมรับอย่าง
กว้างขวางส�ำหรับผู้ที่ตอ้ งการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศ
ได้รบั การยอมรับโดยโรงเรียนสอนภาษาทั่วโลก
ประกาศนี ยบัตรนี ้รบั รองทักษะที่จ�ำเป็ นในการเริม่ ต้นอาชีพสอนภาษา
อังกฤษซึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศและท�ำให้การหางานในโรงเรียนสอน
้
ภาษาง่ายขึน
ระยะเวลาของหลักสูตร
4 สัปดาห์ (เต็มเวลา) 10 สัปดาห์ (ไม่เต็มเวลา)
เกณฑ์ ในการเข้าศึกษา
การศึกษาโปรแกรมนี ้ตอ้ งมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับเจ้าของภาษาหรือ
ใกล้เคียง ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบเรือ่ งการตระหนั กรู้ ในด้านภาษาและ
การสอบสัมภาษณ์

IELTS

หลักสูตรเตรียมพร้อมและการทดสอบ 		
		IELTS

คะแนน IELTS ขัน้ ต�ำ่ ที่ก�ำหนดคือ 7.0

รายละเอียดการติดต่อ
โปรดส่งอีเมลถึงทีมงานการตลาดของเรา เพื่อรับค�ำ
แนะน� ำและแนวทางเกี่ยวกับโปรแกรมที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
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