
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยชั้นนำาของประเทศ  
มหาวิทยาลัยโอทาโกมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

เราตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย  และสะดวกสบายในวิทยาเขตที่มีนักเรียนกว่า 22,000 คนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ  
2,600 คนจาก 100 ประเทศ

เมืองดะนีดินเป็นเมืองที่ปลอดภัยและเป็นมิตร เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่าเป็น'เมืองมหาวิทยาลัย'และมีร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ สถาน
ที่ฟังเพลงและเต้นรำา หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และสถานออกกำาลังกายที่หลากหลาย เมืองนี้อยู่ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 3 ชั่วโมงหาก
ต้องการเดินทางไปเล่นสกี นั่งเรือเจ็ทโบ๊ต กระโดดบันจีจัมพ์ หรือชิมไวน์

หลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ ค่าธรรมเนียมป ี2017

• ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษา

• IELTS, TOEIC

• เส้นทางสู่การเรียนหลักสูตร
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยโดย
ไม่ต้องสอบ IELTS

• ภาษาอังกฤษสำาหรับโอทาโก 
(ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี)

• ภาษาอังกฤษสำาหรับกลุ่มการ
ศึกษา

• การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ระดับต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน
จนถึงระดับสูง

• เรียน 23 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
• มีใบรับรองเม่ือเรียนจบ
• ช้ันเรียนมีขนาดเล็ก - เฉล่ียท่ี 14 คนต่อช้ัน
• อายุข้ันต่ำา - 14 ปี
• วัฒนธรรมและเช้ือชาติท่ีหลากหลาย
• ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีครอบคลุมสำาหรับการเรียนและการใช้ชีวิตใน

ดะนีดิน
• บัตรประจำาตัวนักเรียน - ให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยโอทาโกรวมถึงบริการข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 24 
ช่ัวโมง บริการสุขภาพนักเรียน สโมสรและชมรม โรงยิม และ
ส่วนลดในการช้อปป้ิง ความบันเทิงและการเดินทาง

• เข้าถึงห้องปฏิบัติการทางภาษามัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต และ
อีเมลอินทราเน็ต และคาเฟ่นักเรียน

• เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือนักศึกษาระดับมืออาชีพให้ความช่วย
เหลือเม่ือมีคำาถามและปัญหาใดๆ บริการวีซ่าออนไลน์ของเรา
สามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนวีซ่าหรือเปล่ียนวีซ่าท่องเท่ียวเป็น
วีซ่านักเรียนได้

• ตัวเลือกท่ีพัก– โฮมสเตย์หรือการพักในหอ
• กีฬาและกิจกรรมทางสังคมประจำาสัปดาห์
• บริการรับท่ีสนามบินฟรี (สำาหรับนักเรียนท่่ีพักแบบโฮมสเตย์

เท่าน้ัน)

ค่าเล่าเรียน 
(รวมหนังสือเรียน)

NZ $ 459 ต่อสัปดาห์

บริการนักศึกษา NZ $ 20 ต่อสัปดาห

การจัดหาท่ีพักแบบ
โฮมสเตย์

NZ $ 250

โฮมสเตย์ NZ $ 266 ต่อสัปดาห์

ประกันสุขภาพและ
การเดินทาง 
(ข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีอยู่
ในประเทศ)

แตกต่างกันไป

ท่ีพัก อาหาร และค่า
ใช้จ่าย

NZ $ 14,000 - 15,000 
ต่อปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม:
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 

โทร +64 3 479 5250 • โทรสาร + 64 3 4795251 • อีเมล uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy

August 2016

มหาวิทยาลัยโอทาโก 

ศูนย์ภาษา

All information including dates and fees are subject to change. All fees are inclusive of the NZ GST rate of 15%.
Please refer to our website www.ac./uolcfy for further information.
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หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำาหรับนักเรียนที่จะเรียนสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ (รายวิชาอาจรวมถึงศิลปะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพาณิชย์/ธุรกิจ ชีววิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เราตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย  และสะดวกสบายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโอทาโก – มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยชั้นนำาของประเทศ

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา 22,000 คนซึ่งรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ 2,600 คนจาก 100 ประเทศและเปิดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
และธุรกิจ

คุณลักษณะพิเศษ 2017 ค่าธรรมเนียมและวันที่

• นักเรียนจะได้เรียนในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยซ่ึงทำาให้ม่ันใจได้ว่านักเรียน
จะรู้สึกม่ันใจและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

• นักเรียนพัฒนาทักษะการส่ือสารและการแก้ปัญหาและได้รับความรู้ท่ีต้องมีสำาหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

• ช้ันเรียนขนาดเล็ก: นักเรียน 16 คน เรียน 20-24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และเรียนเสริม 20 ช่ัวโมง
• บริการคำาปรึกษาตัวต่อตัวซ่ึงครูจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่และทักษะการศึกษา
• รับประกันท่ีเรียนในปีแรกในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหากนักเรียนต่างชาติมีคุณสมบัติตามท่ี

กำาหนด
• นักศึกษามาจากกว่า 25 ประเทศรวมถึงประเทศนิวซีแลนด์
• บริการวีซ่าออนไลน์ของเราสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนหรือเปล่ียนวีซ่าท่องเท่ียวเป็นวีซ่านักเรียน

ได้
• บัตรประจำาตัวนักเรียน - ให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโอทาโกรวมท้ังบริการข้อมูล 

ห้องคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ช่ัวโมง บริการสุขภาพนักเรียน ชมรมและสมาคม คาเฟ่ และส่วนลดใน
การช้อปป้ิง ความบันเทิง และการเดินทาง

• เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือนักศึกษาระดับมืออาชีพให้ความช่วยเหลือเม่ือมีคำาถามและปัญหาวีซ่าใดๆ
• ตัวเลือกท่ีพักรวมถึงโฮมสเตย์ หอท่ีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ หรือหอเอกชน
• กีฬาและกิจกรรมทางสังคมประจำาสัปดาห์
• บริการรับท่ีสนามบินฟรี (สำาหรับนักเรียนท่่ีพักแบบโฮมสเตย์เท่าน้ัน)

ค่าธรรมเนียม:

ค่าเล่าเรียน 
การพาณิชย์ / ศิลปะ

NZ $ 22,670

ค่าเล่าเรียน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ / 
ชีววิทยาศาสตร์

NZ $ 23,645

การเรียนต่อเน่ือง NZ $ 2,699

บริการนักศึกษา NZ $ 750

ประกันสุขภาพและ
การเดินทาง

NZ $ 400 - $ 585 ต่อปี

ท่ีพัก อาหาร และค่า
ใช้จ่าย

NZ $ 14,000 - 15,000 
ต่อปี

ช่วงเวลารับสมัคร:

กุมภาพันธ์และ
มิถุนายน

ทุกสาขา

ตุลาคม ทุกสาขายกเว้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีหลักสูตรเรียนต่อเน่ือง

August 2016

มหาวิทยาลัยโอทาโก 
หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม:
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 

โทร +64 3 479 5250 • โทรสาร + 64 3 4795251 • อีเมล uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy

All information including dates and fees are subject to change. All fees are inclusive of the NZ GST rate of 15%.
Please refer to our website www.ac./uolcfy for further information.
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