
สถาบนัสอนภาษาอังกฤษ (ELA) คอืสถาบนัทีต่ั้งอยูใ่นมหา
วทิยาลยัโอ๊คแลนด์ ซึ่งไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็หนึ่งใน  
100 มหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดของโลกและเปน็มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัสูงสุดในประเทศนวิซแีลนด*์
ELA เปิดสอนหลกัสูตรภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ ภาษาอังกฤษทั่วไป หลกัสูตรการเรียนการสอนแบบ
กลุ่ม และหลกัสูตรการอบรมครูผู้สอน

หลกัสูตรและการสอบวัดระดบัภาษา 

“หลังจากจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทัว่ไป ฉนักเ็ลอืกเรยีนตอ่หลกัสูตร
ภาษาอังกฤษระดบัวชิาการเพราะ
อยากพัฒนาทกัษะการเขียนและการ
อา่นของตัวเอง ในหลักสูตรนี ้ฉนัได้
เรยีนรูว้ธิกีารตา่งๆ ทีม่ปีระโยชนใ์น
การหาสาระส�าคญัของบทความเชงิ
วชิาการ และเรยีนรูว้ธิกีารยอ่เนือ้หา
ยากๆ อยา่งมีประสิทธภิาพ ฉนัชอบ
ทีห่ลักสูตรของ ELA มีความยืดหยุ่น 
และศูนยก์ารเรยีนรูก้เ็ปน็ทีท่ีด่มีาก
ส�าหรบัการดภูาพยนตรแ์ละเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษจากส่ิงตา่งๆ ภายนอก
หอ้งเรยีน”

กนกพร บญุศิรริุง่เรือง 
(ประเทศไทย) 
หลกัสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษา
อังกฤษระดับวิชาการ

*จาก QS World University Rankings 2019 

หลกัสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งได้รับ
การจัดอันดับให้เปน็หนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก* 

ระบบคอมพิวเตอรพ์ร้อมด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้ 

ทีมงานบรกิารนักศึกษาทีพ่ร้อมทุ่มเทให้
ความช่วยเหลือในการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักเรียน

ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึง
โอ๊คแลนด์และการหาทีพั่ก

ศูนย์สอบ IELTS, Cambridge English และ 
PTE Academic ทีไ่ด้รับการรับรอง

ศูนยก์ารเรียนรู้เปิดใหบ้รกิาร 7 วันต่อสัปดาห์ โดย
มีครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชีย่วชาญคอยดูแล
ทุกวันจันทรถ์ึงศุกร์

กจิกรรมทางสังคม กฬีา และ
วัฒนธรรมทีจ่ะเปิดประสบการณ์อันน่า
ตื่นเต้นใหก้ับนักเรียน



หลกัสูตร ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ความยาวของหลกัสูตรและวันที่  ค่าธรรมเนียมปี 
2562  (NZD)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ช่วยปรับปรงุทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ�าวันและการท�างาน และปูพ้ืนฐาน
ส�าหรับการเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆ ของ ELA

7 มกราคม - 25 มกราคม 2562 
29 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
18 กุมภาพันธ์ - 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 สิงหาคม 2562 
19 สิงหาคม - 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 สัปดาห์
$455
12+ สัปดาห์
$440

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับวิชาการ 

ช่วยปรับปรงุทักษะภาษาอังกฤษของคณุเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

10 สัปดาห์
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

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ขั้นพ้ืนฐานส�าหรับภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษา 

เปน็โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ของประเทศนิวซีแลนด์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก

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

$10,365

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อระดับบณัฑิต
วิทยาลัย 

เปน็โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญา
โทและปรญิญาเอก

10 สัปดาห์
วันที่เดียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการ

$5,260

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อระดับปรญิญา
ตรี 

เปน็โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญา
ตรี

10 สัปดาห์
วันที่เดียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการ

$5,260

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ส�าหรับการสอนภาษา
อังกฤษ 

ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา
อังกฤษและสร้างทักษะทีจ่�าเปน็ในการเริม่ต้น
อาชีพสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

10 สัปดาห์
16 กันยายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562

$5,095

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การสอนภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้พูดภาษาอื่นๆ 

ช่วยสร้างทักษะทีจ่�าเปน็ในการเริม่ต้นอาชีพสอน
ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ

4 สัปดาห์ เต็มเวลา, 10 สัปดาห์ นอกเวลา
10 มกราคม  -  8 กุมภาพันธ์ 2562 (เต็มเวลา)
2 กมุภาพันธ ์ -  11 เมษายน 2562 (ไม่เตม็เวลา)
6 พฤษภาคม  -  31 พฤษภาคม 2562 (เตม็เวลา)
6 กรกฎาคม  -  12 กนัยายน 2562 (ไม่เตม็เวลา)
18 พฤศจกิายน  -  13 ธนัวาคม 2562 (เตม็เวลา)

$3,300

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สอนเทคนิคการท�าข้อสอบ IELTS 4 หรือ 5 สัปดาห์ นอกเวลา ช่วงเย็น $595
วันเสาร ์$445

หลักสูตรการเขียนเชิง
วิชาการ IELTS

สอนเทคนิคการท�าข้อสอบ IELTS ส่วนข้อเขียน 1 วัน $149

หลักสูตรเตรียมสอบ PTE 
Academic

สอนเทคนิคการท�าข้อสอบ PTE Academic 5 สัปดาห์ นอกเวลา $440

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

วันที่และค่าธรรมเนียมข้างต้นเปน็ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 กรณุาไปที่เว็บไซต์ของ ELA เพ่ือดูข้อมูลล่าสุด www.ela.auckland.ac.nz
ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2562 (NZD)
ค่าลงทะเบียน $275 ค่าอพาร์ทเมนท์ (เช่าร่วม) ต่อสัปดาห์ $245

ค่าทรพัยากร $80 ค่าจัดหาที่พัก $230

ค่าประกันภัยต่อเดือน $55 ค่าบรกิารรับส่งสนามบิน (เที่ยวเดียว) $120

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ต่อสัปดาห์ $295 ค่าบรกิารรับส่งสนามบิน (ไป-กลับ) $230

28 มกราคม 2562 
6 กุมภาพันธ์ 2562 
19 เมษายน 2562 
22 เมษายน 2562 
25 เมษายน 2562 

3 มถิุนายน 2562 
28 ตุลาคม 2562 
20 ธันวาคม 2562 
- 6 มกราคม 2563

สถาบัน ELA จะปิดให้บริการในวันที่
ดังต่อไปนี้:


