หลักสูตรและการสอบวัดระดับภาษา
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) เป็นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นหนึง่ ใน
100 มหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยที่ ได้รบั การจัดอันดับสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์*

สถาบัน ELA เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมาย ได้แก่ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย, ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ, ภาษาอังกฤษทั่วไป,
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม และหลักสูตรฝกอบรมครูผู้สอน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์โดยตรง
ศูนย์การเรียนรู้เปด 6 วันต่อสัปดาห์ โดยมีครู
ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษคอยดูแลทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์
ศูนย์สอบ IELTS, Cambridge English
และ PTE Academic ที่ ได้รับการรับรอง

"หลังจากเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทัว่ ไป ฉันก็เลือกเรียนต่อหลักสูตรภาษา
อังกฤษระดับวิชาการ เพราะฉันอยาก
พัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านของ
ตัวเองค่ะ ในหลักสูตรนี้ ฉันได้เรียนรูว้ ธิ ี
การต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ ในการหาสาระ
สําคัญของบทความทางวิชาการ และ
เรียนรูว้ ธิ กี ารย่อเนือ้ หาของข้อมูลทีซ่ บั

สิ่งอำานวยความสะดวกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ครบครัน

ซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบ

ทีมงานบริการนักศึกษาที่พร้อมทุ่มเทให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

และศูนย์การเรียนรูก้ เ็ ป็นทีท่ ดี่ มี ากในการดู

ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึงโอ๊คแลนด์
และการจัดหาที่พัก
กิจกรรมทางสังคม, กีฬา และวัฒนธรรม
ที่จะเปดประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้กับ
นักเรียน
* จาก QS World University Rankings 2020

ela.auckland.ac.nz

หลักสูตรของ ELA ทีม่ คี วามยืดหยุน่
ภาพยนตร์ และเรียนภาษาอังกฤษผ่านวิธี
ต่างๆ ภายนอกห้องเรียนค่ะ"
กนกพร (เค้ก) บุญศิรริ งุ่ เรือง
(ประเทศไทย) หลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไป
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ประโยชน์ที่ ได้รับ

วันที่เรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษา
อังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป และในการทำางาน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อหลักสูตรอื่นๆ
ของ ELA

6 มกราคม - 24 มกราคม 2563
28 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563
16 มีนาคม - 9 เมษายน 2563
14 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
4 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2563
2 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563
17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563
14 กันยายน - 25 กันยายน 2563
28 กันยายน - 23 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ให้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ และเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ
วิชาการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หรือเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้น
ฐานสำาหรับภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษา (FCertEAP)

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ ได้รับการ
ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย
(EPPS)

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ ได้รับการ
ยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

วันที่และระยะเวลาเรียนเหมือนกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับวิชาการ

$5,405

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(EPUS)

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ ได้รับการ
ยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่และระยะเวลาเรียนเหมือนกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับวิชาการ

$5,405

17 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563
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20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563
28 มกราคม - 3 เมษายน 2563
14 เมษายน - 19 มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน - 4 กันยายน 2563
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14 เมษายน - 4 กันยายน 2563
29 มิถุนายน - 20 พฤศจิกายน 2563
14 กันยายน 2563 - 22 มกราคม 2564
23 พฤศจิกายน 2563 - 1 เมษายน 2564
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บความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับการ ยกระดั
สร้
า
งทั
ก
ษะต่างๆ ที่จำาเป็นในการเริ่มต้นอาชีพ
สอนภาษาอังกฤษ (TKT)
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการ
สร้างทักษะที่จำาเป็นในการเริ่มต้นอาชีพสอน
สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูด
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาษาอื่นๆ (CELTA)
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

พัฒนาเทคนิคต่างๆ ในการทำาข้อสอบ IELTS

ค่าทรัพยากร
ค่าประกันต่อเดือน
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ต่อสัปดาห์

ตเมนต์แบบอยู่ร่วมกัน (ราคาเริ่มต้น)
$285 อะพาร์
ต่อสัปดาห์
$80 ค่าจัดหาที่พัก
$65 ค่าบริการรับส่งสนามบิน (เที่ยวเดียว)
$305 ค่าบริการรับส่งสนามบิน (ไป-กลับ)

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

$10,655

โปรดดูที่: www.ela.auckland.ac.nz
โปรดดูที่: www.ela.auckland.ac.nz

$245
$250
$120
$230

สถาบัน ELA ปิดให้บริการในวันที่
1 มิถุนายน 2563
27 มกราคม 2563
26 ตุลาคม 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
18 ธันวาคม 2563
10 เมษายน 2563
- 5 มกราคม 2564
13 เมษายน 2563
27 เมษายน 2563

วันที่และค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ ELA เพื่อดูข้อมูลล่าสุด www.ela.auckland.ac.nz
ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ติดต่อเรา

$5,195

โปรดดูที่: www.ela.auckland.ac.nz

ค่าธรรมธรรมเนียมอื่น ๆ ปี 2563 (NZD)
ค่าลงทะเบียน

$1,860

