หลักสูตรและการสอบวัดระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) คือสถาบันทีต
่ ้ังอยูใ่ นมหา
วิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รบ
ั การจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน
100 มหาวิทยาลัยทีด
ี ส
ี่ ุดของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบ
ั
่ ท
การจัดอันดับสู งสุดในประเทศนิวซีแลนด์*
ELA เปิดสอนหลักสู ตรภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลักสู ตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ ภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสู ตรการเรียนการสอนแบบ
กลุ่ม และหลักสู ตรการอบรมครูผู้สอน

หลักสู ตรเตรียมความพร้อมสู่ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก*
ศู นย์การเรียนรู้เปิดให้บริการ 7 วันต่อสั ปดาห์ โดย
มีครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชีย
่ วชาญคอยดูแล
ทุกวันจันทร์ถึงศุ กร์
ศู นย์สอบ IELTS, Cambridge English และ
PTE Academic ทีไ่ ด้รับการรับรอง
ระบบคอมพิ วเตอร์พร้อมด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยเพื่ อการเรียนรู้
ทีมงานบริการนักศึ กษาทีพ
่ ร้อมทุ่มเทให้
ความช่วยเหลือในการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักเรียน
ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึง
โอ๊คแลนด์และการหาทีพ
่ ัก
กิจกรรมทางสั งคม กีฬ า และ
วัฒนธรรมทีจ
่ ะเปิดประสบการณ์อันน่า
ตื่นเต้นให้กับนักเรียน
*จาก QS World University Rankings 2019

“หลังจากจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทัว่ ไป ฉันก็เลือกเรียนต่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับวิชาการเพราะ
อยากพั ฒนาทักษะการเขียนและการ
อ่านของตัวเอง ในหลักสูตรนี้ ฉันได้
เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารต่างๆ ทีม
ี ระโยชน์ใน
่ ป
การหาสาระส� ำคัญของบทความเชิง
วิชาการ และเรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารย่อเนือ
้ หา
ยากๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ฉันชอบ
ทีห
่
่ ลักสูตรของ ELA มีความยืดหยุน
และศู นย์การเรียนรูก
้ เ็ ป็นทีท
ี่ ม
ี าก
่ ด
ส� ำหรับการดูภาพยนตร์และเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากสิ่ งต่างๆ ภายนอก
ห้องเรียน”
กนกพร บุญศิ รริ ง
ุ่ เรือง
(ประเทศไทย)

หลักสู ตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษา
อังกฤษระดับวิชาการ

หลักสู ตร

ประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ค่าธรรมเนียมปี
2562 (NZD)

ความยาวของหลักสู ตรและวันที่

หลักสู ตรภาษาอังกฤษทั่วไป ช่วยปรับปรุงทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงาน และปูพื้นฐาน
ส� ำหรับการเรียนต่อในหลักสู ตรอื่นๆ ของ ELA

7 มกราคม - 25 มกราคม 2562
29 มกราคม - 15 กุมภาพั นธ์ 2562
18 กุมภาพั นธ์ - 15 มีนาคม 2562
18 มีนาคม - 12 เมษายน 2562
15 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
6 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562
4 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม - 16 สิ งหาคม 2562
19 สิ งหาคม - 13 กันยายน 2562
16 กันยายน - 27 กันยายน 2562
30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2562

3-11 สั ปดาห์
$455
12+ สั ปดาห์
$440

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ระดับวิชาการ

ช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพื่ อ
เตรียมความพร้อมส� ำหรับการศึ กษาต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

10 สั ปดาห์
29 มกราคม - 5 เมษายน 2562
15 เมษายน - 21 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 6 กันยายน 2019
16 กันยายน - 22 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน - 24 มกราคม 2563

$5,055

หลักสู ตรประกาศนียบัตร
ขั้นพื้ นฐานส� ำหรับภาษา
อังกฤษเพื่ อการศึ กษา

เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึ กษาส่ วนใหญ่
ของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่ อเตรียมความพร้อม
เข้าศึ กษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

21 สั ปดาห์
29 มกราคม - 21 มิถุนายน 2562
15 เมษายน - 6 กันยายน 2562
1 กรกฎาคม - 22 พฤศจิกายน 2019
16 กันยายน 2562 - 24 มกราคม 2563

$10,365

หลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่ อ
การศึ กษาต่อระดับบัณฑิต
วิทยาลัย

เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมเข้าศึ กษาต่อในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก

10 สั ปดาห์
วันที่เดียวกับหลักสู ตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการ

$5,260

หลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่ อ เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
การศึ กษาต่อระดับปริญญา ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพื่ อ
ตรี
เตรียมความพร้อมเข้าศึ กษาต่อในระดับปริญญา
ตรี

10 สั ปดาห์
วันที่เดียวกับหลักสู ตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการ

$5,260

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ส� ำหรับการสอนภาษา
อังกฤษ

ช่วยส่ งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษและสร้างทักษะทีจ
่ �ำเป็นในการเริม
่ ต้น
อาชีพสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

10 สั ปดาห์
16 กันยายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562

$5,095

หลักสู ตรประกาศนียบัตร
การสอนภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้พูดภาษาอื่นๆ

ช่วยสร้างทักษะทีจ
่ �ำเป็นในการเริม
่ ต้นอาชีพสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

4 สั ปดาห์ เต็มเวลา, 10 สั ปดาห์ นอกเวลา
10 มกราคม - 8 กุมภาพั นธ์ 2562 (เต็มเวลา)
2 กุมภาพั นธ์ - 11 เมษายน 2562 (ไม่เต็มเวลา)
6 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562 (เต็มเวลา)
6 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2562 (ไม่เต็มเวลา)
18 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562 (เต็มเวลา)

$3,300

หลักสู ตรเตรียมสอบ IELTS

สอนเทคนิคการท�ำข้อสอบ IELTS

4 หรือ 5 สั ปดาห์ นอกเวลา

ช่วงเย็น $595
วันเสาร์ $445

หลักสู ตรการเขียนเชิง
วิชาการ IELTS

สอนเทคนิคการท�ำข้อสอบ IELTS ส่ วนข้อเขียน

1 วัน

$149

หลักสู ตรเตรียมสอบ PTE
Academic

สอนเทคนิคการท�ำข้อสอบ PTE Academic

5 สั ปดาห์ นอกเวลา

$440

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2562 (NZD)
ค่าลงทะเบียน

$275

ค่าอพาร์ทเมนท์ (เช่าร่วม) ต่อสั ปดาห์

$245

ค่าทรัพยากร

$80

ค่าจัดหาที่พัก

$230

ค่าประกันภัยต่อเดือน

$55

ค่าบริการรับส่ งสนามบิน (เที่ยวเดียว)

$120

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ต่อสั ปดาห์

$295

ค่าบริการรับส่ งสนามบิน (ไป-กลับ)

$230

สถาบัน ELA จะปิดให้บริการในวันที่
ดังต่อไปนี้:
28 มกราคม 2562
3 มิถุนายน 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
28 ตุลาคม 2562
19 เมษายน 2562
20 ธันวาคม 2562
- 6 มกราคม 2563
22 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562

วันที่และค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนสิ งหาคม 2561 กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ ELA เพื่ อดูข้อมูลล่าสุ ด www.ela.auckland.ac.nz
ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

+64 9 919 7695
marketing@ela.auckland.ac.nz
ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

