
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษาต่อ 
  ระดับปรญิญาโท (EPPS)
EPPS มีความเหมาะสมหากระดบัผลการเรยีนของคณุตรงตามเกณฑ์การ
ศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาโทที่มหาวทิยาลัยโอ๊คแลนดก์�าหนด แตผ่ลการสอบ
วดัระดบัทางภาษาอังกฤษต�า่กวา่เกณฑ์เล็กน้อย 

โปรแกรมน้ีจะท�าให้คณุเช่ียวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ ในเชิงวชิาการ ซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรบัการศึกษา
ระดบัระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก การส�าเรจ็หลักสูตร EPPS โดยผู้
เรยีนจะตอ้งไดเ้กรดตามที่ก�าหนดในโปรแกรมการศึกษาทางวชิาการโดย
คณุสมบัตขิองคณุเป็นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�าหรบัการเรยีนตอ่ใน
มหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด ์โดยไม่จ�าเป็นตอ้งท�าการทดสอบใด ๆ เพิ่มเตมิ

ระยะเวลาของหลักสูตร

10 สัปดาห์ (หลักสูตร EPPS แบบเรง่รดั 7 สัปดาห์ จะเปิดในเดอืน
พฤศจิกายน และหลักสูตร EPPS แบบเรง่รดั 7 สัปดาห์ ส�าหรบัปรญิญาโท
สาขาบรหิารธุรกิจจะเปิดในเดอืนกุมภาพันธ์)

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

ในการเข้ารว่มหลักสูตร EPPS นักเรยีนตอ้ง

• ไดร้บัข้อเสนอให้เข้าเรยีนแบบมีเงื่อนไขจากมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด์

• มีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ EPPS ดงัตอ่ไปน้ี

*  คะแนนสอบ IELTS เชิงวชิาการตอ้งออกภายใน 12 เดอืน หลังจากวนัที่เริม่เรยีน 
EPPS

 หลักสูตรประกาศนียบัตรขัน้พืน้ฐานส�าหรบั  
  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษา (FCertEAP) 
FCertEAP มีความเหมาะสมหากระดบัผลการเรยีนของคณุตรงตามเกณฑ์
ของมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนดห์รอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นของประเทศนิวซีแลนด ์
แตผ่ลการสอบวดัระดบัทางภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่ก�าหนด

โปรแกรมน้ีจะท�าให้คณุเช่ียวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ ในเชิงวชิาการ ซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรบัการศึกษาตอ่ระดบั
ปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอก การส�าเรจ็หลักสูตร FCertEAP จะ
ตอ้งไดเ้กรดตามที่ก�าหนดในโปรแกรมการศึกษาทางวชิาการ โดยคณุสมบัติ
ของคณุจะเป็นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�าหรบัการเรยีนตอ่ในสถาบันระดบั
อุดมศึกษาของนิวซีแลนดห์ลายแห่ง โดยไม่จ�าเป็นตอ้งท�าการทดสอบใดๆ
เพิ่มเตมิ* 

ระยะเวลาของหลักสูตร

21 สัปดาห์ รวมช่วงพัก 1 สัปดาห์ (หลักสูตร 17 สัปดาห์ เริม่ตน้ในเดอืน
กันยายนและพฤศจิกายน)

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

ในการเข้ารว่มหลักสูตร FCertEAP นักเรยีนตอ้ง

• ไดร้บัข้อเสนอให้เข้าเรยีนแบบมีเงื่อนไขจากสถาบันระดบัอุดมศึกษาของ
นิวซีแลนดท์ี่ยอมรบั FCertEAP*

• มีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ FCertEAP ดงัตอ่ไปน้ี

*  รายช่ือสถาบันระดบัอุดมศึกษาของนิวซีแลนดท์ี่ยอมรบั    
FCertEAP จะมี ให้ตามค�าขอ 

** คะแนนสอบ IELTS เชิงวชิาการตอ้งออกภายใน 12 เดอืน    
หลังจากวนัที่เริม่เรยีน FCertEAP

สถาบัน English Language Academy (ELA) คือสถาบัน
ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในประเทศ
นิวซีแลนด์* 

ELA มีโปรแกรมภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลักสูตรภาษา
อังกฤษทั่วไปและอังกฤษระดับวิชาการ หลักสูตรเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย โปรแกรมที่ปรับ
แต่งส�าหรับกลุ่มและในหลักสูตรส�าหรับการอบรมครูผู้
สอน การเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยระดับโลกใน
เมืองอันดับต้น ๆ จะให้ประโยชน์มากมาย** 

* QS World University Rankings 2015
** Mercer Consulting Quality of Living Survey 2015 

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้จากครูผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์  

• ELA ได้จ้างครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
บุคคลากรที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาและผ่านหลักสูตร 
TESOL ซึ่งจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุตามเป้าหมาย

• ครูผู้สอนที่ ELA มีประสบการณ์การสอนนักเรียนจากประเทศ
ต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือให้เหมาะกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

การอ�านวยความสะดวกและความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ 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
อุดมศึกษาชั้นน้�าของนิวซีแลนด์

เพื่อเตรียมพร้อมคุณสมบัติและตรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ส�าหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ของนิวซีแลนด์ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของเรามีดังนี้ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานส�าหรับภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษา 

• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY
The University of Auckland

E L A

IELTS 
ผลสอบ IELTS เชิงวชิาการตอ้งแตกตา่งห่างจากคะแนนเฉลี่ย 0.5 IELTS 
ซ่ึงเป็นข้อก�าหนดส�าหรบัการเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด ์ หลักสูตร
ปรญิญาตรกี�าหนดคะแนน 6.0 ซ่ึงคะแนนโดยรวมตอ้งไม่น้อยกวา่ 5.5 การ
เขียนไม่น้อยกวา่ 5.5 และดา้นอื่นไม่น้อยกวา่ 5.0 (เวน้แตท่างมหาวทิยาลัยจะ
ก�าหนดเป็นอย่างอื่น) *

IELTS 
ผลสอบ IELTS เชิงวิชาการต้องไม่ห่างจาก
คะแนนเฉลี่ย IELTS 1.0 ซึ่งเป็นข้อก�าหนด
ส�าหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย**

ELA
ระดับกลางถึงสูงตามที่
ก�าหนดโดยการทดสอบ
ของ ELA หรือ

 ภาษาอังกฤษระดับวชิาการ 
ภาษาอังกฤษระดบัวชิาการจะช่วยปรบัปรงุทักษะภาษาอังกฤษของคณุเพื่อ
เตรยีมพรอ้มส�าหรบัการศึกษาตอ่มหาวทิยาลัย

โปรแกรมน้ีท�าให้คณุมี โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การเรยีนรู้ ให้เป็นไปอย่าง
อิสระ และตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลในดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  โปรแกรมสามารถมุ่งเน้นทักษะในระดบัมหาวทิยาลัย
หรอืการเตรยีมสอบ IELTS โดยขึน้อยู่กับความตอ้งการของคณุ

คณุจะไดป้รบัปรงุทักษะทางภาษาและทักษะเชิงวชิาการ ซ่ึงจะช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถดา้นภาษาอังกฤษของคณุให้พรอ้มสู่ระดบัถัดไปใน
หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้าเรยีน หรอืศึกษาตอ่ในโปรแกรมตาม
เป้าหมายของคณุ 

โปรแกรมการศึกษาส�าหรบันักเรยีนที่สนใจการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทั่วไป เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนที่จะเริม่ตน้โปรแกรมภาษาอังกฤษระดบัวชิาการ   

ระยะเวลาของหลักสูตร

10 สัปดาห์ขึน้ไป (โดยปกตนัิกเรยีนจะใช้เวลา 10 สัปดาห์ ในแตล่ะระดบั 
และสามารถศึกษาเพิ่มไดม้ากกวา่ 10 สัปดาห์) 

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

นักเรยีนจะตอ้งท�าการทดสอบในวนัแรกเพื่อก�าหนดระดบัชัน้เรยีน ส�าหรบั
การเลื่อนสู่ระดบัถัดไป นักเรยีนตอ้งท�าการทดสอบเมื่อจบหลักสูตรให้ ได้
เกรดตามที่ก�าหนด

IELTS
ผลสอบ IELTS เชิงวชิาการตอ้ง 0.5 ไม่ห่างจากคะแนนเฉลี่ย IELTS ซ่ึง
เป็นข้อก�าหนดส�าหรบัการเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด ์หลักสูตร
ปรญิญาโทก�าหนดคะแนน 6.5 ซ่ึงคะแนนโดยรวมตอ้งไม่น้อยกวา่ 6.0 การ
เขียนไม่น้อยกวา่ 6.0 และดา้นอื่นไม่น้อยกวา่ 5.5 (เวน้แตท่างมหาวทิยาลัย
จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น)*

 หลักสูตรเตรยีมพรอ้มภาษาอังกฤษส�าหรบั  
  การศกึษา ระดับปรญิญาตร ี(EPUS) 
EPUS มีความเหมาะสมที่สุดหากระดบัผลการเรยีนของคณุตรงตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดส�าหรบัการศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด ์แต่
ผลการสอบวดัระดบัทางภาษาอังกฤษต�า่กวา่เกณฑ์เล็กน้อย

โปรแกรมน้ีจะท�าให้คณุเช่ียวชาญการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ ในเชิงวชิาการ ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรกัารศึกษาระดบัระดบัปรญิญาตร ี
การส�าเรจ็หลักสูตร EPUS โดยไดเ้กรดตามที่ก�าหนดในโปรแกรมศึกษาทาง
วชิาการจะท�าให้คณุสมบัตขิองคณุเป็นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�าหรบั
การเรยีนตอ่ในมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด ์โดยไม่จ�าเป็นตอ้งท�าการทดสอบใด 
ๆ เพิ่มเตมิ

ระยะเวลาของหลักสูตร

10 สัปดาห์ (หลักสูตร EPUS แบบเรง่รดั 7 สัปดาห์ จะเปิดในเดอืน
พฤศจิกายน)

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

ในการเข้ารว่มหลักสูตร EPUS นักเรยีนตอ้ง

• ไดร้บัข้อเสนอให้เข้าเรยีนแบบมีเงื่อนไขจากมหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด์

• มีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ EPUS ดงัตอ่ไปน้ี

* คะแนนสอบ IELTS เชิงวชิาการตอ้งออกภายใน 12 เดอืน หลั zจากวนัที่เริม่เรยีน 
EPUS



IELTS  
ผลสอบ IELTS เชิงวชิาการ 
ตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 5.0 
และดา้นการเขียนไม่น้อยกวา่ 5

ELA  
ระดบักลางถึงสูงตามที่
ก�าหนดโดยการทดสอบ
ของ ELA หรอื

รายละเอียดการติดต่อ 

โปรดส่งอีเมลถึงทีมงานการตลาดของเรา เพื่อรบัค�า

แนะน�าและแนวทางเกี่ยวกับโปรแกรมที่เหมาะสม

และตรงกับความตอ้งการของคณุมากที่สุด 

 +64 9 919 7695

 marketing@ela.auckland.ac.nz

 ela.auckland.ac.nz

  /uoaela

Level 5, 67 Symonds Street
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 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษทั่วไปจะช่วยปรบัปรงุความขีดสามารถดา้นการส่ือสารทาง
ภาษาอังกฤษในสังคมและการท�างานของคณุ พรอ้มการพัฒนาสู่หลักสูตร 
ELA อื่น ๆ 

หลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการส่ือสารในดา้นการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน  นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูผ้่านกิจกรรมของชัน้เรยีน อย่าง
เช่นงานแตล่ะรายบุคคล งานคู ่และงานกลุ่มขนาดเล็ก

ภาษาอังกฤษทั่วไปรวมถึงวชิาเลือก ซ่ึงคณุสามารถปรบัหลักสูตรให้เป็น
ไปตามเป้าหมายการเรยีนรูข้องคณุ โดยคณุจะไดเ้ลือกวชิาเลือกที่เน้น
หัวข้อหรอืทักษะที่ตอ้งการ วชิาเลือกขึน้อยู่กับระดบัและความตอ้งการของ
นักเรยีน ซ่ึงอาจประกอบดว้ย ทักษะการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
และการเตรยีมสอบ IELTS*

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 – 40 สัปดาห์ขึน้ไป (โดยปกตจิะเรยีน 11 สัปดาห์ตอ่ระดบั)

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

นักเรยีนจะตอ้งท�าการทดสอบในวนัแรกเพื่อก�าหนดระดบัชัน้เรยีน

นักเรยีนตอ้งท�าการทดสอบทุก 5 – 6 สัปดาห์ และมีคะแนนถึงระดบัที่
ก�าหนดเพื่อให้สามารถเลื่อนสู่ระดบัถัดไป 

* หมายเหตวุา่การเตรยีมสอบ IELTS ตอ้งลงทะเบียนอย่างน้อย 5 สัปดาห์ 
และนักเรยีนจะตอ้งซือ้หนังสือของหลักสูตรเพิ่มเตมิ

 หลักสูตร Cambridge CELTA
Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (CELTA) คอืการรบัรองคณุสมบัตทิี่ ไดร้บัการยอมรบัอย่าง
กวา้งขวางส�าหรบัผู้ที่ตอ้งการสอนภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาตา่งประเทศ 
ไดร้บัการยอมรบัโดยโรงเรยีนสอนภาษาทั่วโลก

ประกาศนียบัตรน้ีรบัรองทักษะที่จ�าเป็นในการเริม่ตน้อาชีพสอนภาษา
อังกฤษซ่ึงเป็นภาษาตา่งประเทศและท�าให้การหางานในโรงเรยีนสอน
ภาษาง่ายขึน้

ระยะเวลาของหลักสูตร

4 สัปดาห์ (เต็มเวลา) 10 สัปดาห์ (ไม่เต็มเวลา)

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

การศึกษาโปรแกรมน้ีตอ้งมีทักษะภาษาอังกฤษในระดบัเจ้าของภาษาหรอื
ใกล้เคยีง ผู้สมัครตอ้งผ่านการทดสอบเรือ่งการตระหนักรู้ ในดา้นภาษาและ
การสอบสัมภาษณ์

 โปรแกรมการแบบกลุ่ม
ELA มีทีมงานที่ประสบการณ์ ซ่ึงสามารถจัดโปรแกรมแบบกลุ่มไดต้าม
ความตอ้งการส�าหรบัมหาวทิยาลัย องคก์ร และหน่วยงานภาครฐั เราน�า
เสนอโปรแกรมตา่งๆที่สามารถปรบัเปลี่ยนไดเ้พื่อช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ดา้นการศึกษา อาชีพและวฒันธรรม

การออกแบบโปรแกรมเหล่าน้ีจะค�านึงถึงวฒันธรรมที่แตกตา่งและความ
เป็นสากล โดยนักเรยีนสามารถเลือกเรยีนภาษาอังกฤษทั่วไป แบบกลุ่ม
ส่วนตวั หรอืผสมการเรยีนทัง้สองแบบ

 เราสามารถจัดท�าตวัอย่างโปรแกรมไดต้ามความตอ้งการของคณุ

 หลักสูตรเตรยีมพรอ้มและการทดสอบ   
  IELTS
International English Language Testing System (IELTS) คอืหน่ึงใน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางจากทั่วโลก 
หลักสูตรการเตรยีมสอบ IELTS ที่ ELA จะช่วยให้คณุเตรยีมพรอ้มใน
ดา้นเทคนิคการสอบ รวมถึงทักษะทางภาษาและการเรยีนรูท้ี่จะท�าให้คณุ
ประสบความส�าเรจ็ในการสอบ IELTS

การสอบ IELTS

หากคณุตอ้งการใบรบัรองทักษะภาษาอังกฤษที่ ไดร้บัการยอมรบัในระดบั
สากล คณุสามารถสอบ IELTS ไดท้ี่ ELA ELA คอืศนูย์ทดสอบ IELTS ที่
ไดร้บัรางวลั และเป็นศนูย์ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด ์แตล่ะเดอืนมี
การจัดสอบ 2 – 3 ครัง้ โดยจะจัดขึน้ในวนัเสาร์

หลักสูตรเตรยีมสอบ IELTS

หลักสูตรเตรยีมสอบ IELTS ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการเตรยีมสอบของคณุ หลักสูตรเตรยีมสอบ IELTS มี ให้
เลือกในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษระดบัวชิาการ และ
ยังมีหลักสูตรการเตรยีมสอบ IELTS แบบไม่เต็มเวลา ซ่ึงจะเปิดสอน
ช่วงเย็นและวนัหยุดสุดสัปดาห์+ หลักสูตรทัง้หมดน้ีสอนโดยอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์และความช�านาญทางดา้นการสอบ IELTS  

 ภาษาอังกฤษส�าหรบัการสอน – TESOL   
  (TKT)    
ภาษาอังกฤษส�าหรบัการสอน – TESOL (TKT) ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อ
เสรมิความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรยีนและมอบทักษะการสอน
ที่จ�าเป็นในการเป็นครผูู้สอนภาษาอังกฤษที่ส่ือสารไดด้ ีโดยไม่จ�าเป็นตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนมาก่อน 

หลักสูตร 10 สัปดาห์ของเราให้ประโยชน์มากมายที่เหนือกวา่โปรแกรม 
TKT TESOL ระยะสัน้ 4 – 5 สัปดาห์ที่เป็นแบบเก่า

• มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาของคณุมากขึน้    
ในดา้นไวยากรณ์ ค�าศัพท์ การออกเสียง และทักษะทัง้ส่ี   
ส�าหรบัการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน

• มีเวลาเตรยีมตวัมากขึน้ส�าหรบัการสอบ TKT และ   
โอกาสส�าเรจ็มากกวา่

ระยะเวลาของหลักสูตร

10 สัปดาห์

เกณฑ์ ในการเข้าศกึษา

ในการเข้ารว่มหลักสูตรภาษาอังกฤษส�าหรบัการสอน – TESOL (TKT) 
นักเรยีนตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษดงัตอ่ไปน้ี

IELTS  
คะแนน IELTS ขัน้ต�า่ที่ก�าหนดคอื 7.0 


