
มหาวิทยาลัยโอทาโก

ศูนย์ภาษา

• ภาษาอังกฤษทัว่ไป และ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ

• ไอเอลทส์ และโทอิค

• หลักสูตรการเข้าศึกษาแบบต่อตรงเพื่อเข้า
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อที ่
โอทาโกโดยไม่ต้องสอบไอเอลทส์

• ภาษาอังกฤษสำาหรับศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
โอทาโก(สามารถใช้เป็นหลักฐานด้านความ
พร้อมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้า
เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าที่โอทาโก)

• คอร์สระยะสัน้ที่จัดเฉพาะสำาหรับกล่่มต่างๆ 

ค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทัว่ไป NZ$429 ต่อสัปดาห ์
 
ค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อที่โอทาโก 
(คอร์ส15สัปดาห์)  NZ$6,885            

ค่าบริการต่างๆสำาหรับนักเรียน NZ$20 ต่อสัปดาห์

ค่าดำาเนินการจัดหาโฮมสเตย ์ NZ$250

ค่าโฮมสเตย์   NZ$266 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันส่ขภาพและประกันการเดินทาง       
(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาศึกษา)    เปลี่ยนแปลงได้   

ค่าที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  NZ$14,000 – 15,000  
   ต่อปี     

• เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการจัดสอบ 
IELTS, Cambridge Mainsuite ESOL, TOEFL 
iBT, OET และ TOEIC 

• หลากหลายวัฒนธรรมและสัญชาติ

• โอกาสในการเริ่มต้นแบบครบวงจรในการศึกษา
และใช้ชีวิตในเมืองดันนีดิน

• บัตรประจำาตัวนักศึกษาสามารถใช้เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆเช่น 
การค้นหาข้อมูลต่างๆ บริการห้องคอมพิวเตอร์ 24 
ชัว่โมง ศูนย์บริการส่ขภาพสำาหรับนักศึกษา ชมรม
และสมาคมต่างๆ และใช้รับส่วนลดจากการช้อปป้ิง 
กิจกรรมสันทนาการและบันเทิง และการเดินทาง

• ห้องปฏิบัติการสอนภาษาแบบมัลติมีเดีย บริการ
อินเตอร์เนตและอีเมลล์ อินทราเนทและร้านกาแฟ
สำาหรับนักศึกษา

• มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำานาญการคอยสนับสน่นและช่วย
เหลือนักเรียนหากมีคำาถามต่างๆรวมถึงบริการ
ด้านวีซ่า

• บริการวีซ่าระบบออนไลน์ สามารถต่ออาย่วีซ่า
นักเรียนหรือแปลงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

• ที่พักมีหลายแบบ สามารถอยู่โฮมสเตย์หรือเช่า
บ้านอยู่กันเองได้

• กิจกรรมกีฬาท่กสัปดาห์ และกิจกรรมสังคมต่างๆ

• บริการรับนักศึกษาจากสนามบิน(เฉพาะนักศึกษา
ที่พักกับโฮมสเตย์)

คอร์สที่เปิดสอน จ่ดเด่น ค่าเล่าเรียนปี 2018

ข้อมูลน้ีรวมถึงวันที่และราคาต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม 
ความเหมาะสม

ราคาที่ระบ่ได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 15%แล้ว

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ ศูนย์ภ�ษ� 
มหาวิทยาลัยโอทาโก 
ตู้ ป.ณ. 56, ดันนีดิน 9054,
นิวซีแลนด์ โทรศัพท์ +64 3 479 5250
โทรสาร + 64 3 479 5251  
อีเมลล์ uolcfy@otago.ac.nz
www.otago.ac.nz/uolcfy

www.facebook.com/UOLCFY

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก ตัง้อยู่ในอาคารที่ทันสมัยและสะดวกสบาย อยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโอทาโก
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่ส่ดของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์ภาษาเปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ รวมถึงหลักสูตร
การเข้าศึกษาแบบต่อตรงและการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อศึกษาในระดับที่สูงกว่า

การสอนภาษาอังกฤษทัว่ไปมีห้าระดับด้วยกันตัง้แต่ขัน้พื้นฐานไปจนถึงขัน้สูงส่ด วิธีการสอนจะให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการสื่อสารของนักเรียน หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทันสมัยและ
เป็นไปตามแบบฉบับของนิวซีแลนด์ ในแต่ละชัน้เรียนจะมีนักเรียน14 คนโดยประมาณ คอร์สการเรียนแบบเต็มเวลาประกอบไป
ด้วยเวลาเรียน 23 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการศึกษา



มหาวิทยาลัยโอทาโก
หลักสูตรเตรียมคว�มพร้อมเพื่อศึกษ�ต่อ  
(ฟ�วน์เดชั่น เยียร์)

มหาวิทยาลัยโอทาโกมีหลักสูตรปีเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอ่ดมศึกษา เป็นคอร์สสองเทอม เทอมละ 13 สัปดาห์

นักเรียนสามารถเลือกศึกษาจากสี่สายวิชาการที่ขึ้นตรงกับสี่ภาควิชาหลักของทางมหาวิทยาลัยโอทาโก: ภาควิชาธ่รกิจ/ พาณิชยศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ส่ขภาพ, ภาควิชาศิลปศาสตร์/ มน่ษยศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ประย่กต์/ ชีววิทยาศาสตร์

นักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ีซ่ึงมี 10 วิชา ในระยะเวลา 26 สัปดาห์จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเตรียมพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรน้ีสามารถใช้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรชัน้ปีที่หน่ึงของคณะที่นักเรียนเลือกที่โอทาโก และยังสามารถใช้ประกาศนียบัตรน้ีในการสมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย:
ค่าเล่าเรียน(พาณิชยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) NZ$23,124

ค่าเล่าเรียน (วิทยาศาสตร์/  NZ$24,118  
วิทยาศาสตร์ส่ขภาพ/ชีววิทยาศาสตร์)           

บริดจิง้โปรแกรม   NZ$2,753

ค่าบริการต่างๆสำาหรับนักเรียน  NZ$798

ค่าประกันส่ขภาพและประกันการเดินทาง NZ$400 - $620  
    ต่อปี      

ค่าที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  NZ$14,000 -  
    15,000 ต่อปี                          

ค่าดำาเนินการจัดหาโฮมสเตย ์  NZ$250

ค่าโฮมสเตย์    NZ$266 ต่อสัปดาห์

วันเริ่ม:
19 ก่มภาพันธ์   ท่กสายวิชาการ

18 มิถ่นายน   ท่กสายวิชาการ

15 ต่ลาคม    ท่กสายวิชาการ  
           (ยกเว้น สายวิทยาศาสตร์ส่ขภาพ)

• สามารถเริ่มเรียนได้สามช่วง ก่มภาพันธ์ถึงต่ลาคม มิถ่นายนถึงก่มภาพันธ์ และต่ลาคมถึงมิถ่นายน

• เฉพาะสายวิทยาศาสตร์ส่ขภาพเริ่มเรียนได้เพียงสองช่วง เริ่มเดือนก่มภาพันธ์หรือมิถ่นายนเท่านัน้

• วิชาบรรยายและวิชาปฎิบัติการของหลักสูตรเตรียมความพร้อมจัดสอนในสถานที่และอาคารชัน้นำาระดับ
โลกของมหาวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกับชัน้เรียนระดับปริญญาตรี

• การสอนนักเรียนในชัน้เรียนหลักสูตรเตรียมฯจะจัดสอนขึ้นในอาคารยูนิเวอร์ซิตีพ้ลาซ่าซึ่งทันสมัยและ
ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำาหรับโครงการหลักสูตรเตรียมฯ และตัง้อยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยฯ

• แต่ละชัน้เรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 18 คน

• โครงการฯมีเวลาการปรึกษาและแนะแนวแบบตัวต่อตัวระหว่างนักเรียนและทางสถาบันในท่กๆสัปดาห์

• นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมฯส่วนมากทำาคะแนนได้สูงกว่านักเรียนกล่่มอื่นๆเมื่อเรียนปีหน่ึงของ
ปริญญาตรี

• มีโครงการคอร์สสัน้ (บริดจิง้โปรแกรม) สำาหรับเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนเข้าเรียน ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนประสบความสำาเร็จในการเรียนหลักสูตรเตรียมฯมากยิ่งขึ้น 

• คอร์สสัน้น้ีเปิดสอนหกสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรเตรียมฯของแต่ละช่วง

• ในโครงการหลักสูตรเตรียมฯจะมีทัง้นักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติเรียนร่วมกัน ท่กๆคนจะได้รับ
การสนับสน่นและคำาแนะนำารวมทัง้การปฐมนิเทศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการและบันเทิงใน
แต่ละสัปดาห์

• บัตรประจำาตัวนักศึกษาสามารถใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆเช่น ห้องสม่ด 
บริการห้องคอมพิวเตอร์24ชัว่โมง โรงยิมทันสมัยที่ยูนิโพล ศูนย์บริการส่ขภาพนักศึกษา ชมรมและ
สมาคมต่างๆ ร้านกาแฟสำาหรับนักศึกษาและใช้รับส่วนลดจากการช้อปป้ิง กิจกรรสันทนาการและบันเทิง 
และการเดินทาง

• บริการจัดหาที่อยู่โฮมสเตย์ที่มีค่ณภาพสำาหรับนักเรียนท่กคน

• บริการรับนักเรียนจากสนามบิน (เฉพาะนักเรียนที่พักกับโฮมสเตย์)

• บริการวีซ่าระบบออนไลน์ สามารถต่ออาย่วีซ่านักเรียนหรือแปลงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

จ่ดเด่น ค่าเล่าเรียนและวันเริ่มสำาหรับปี 2018

ข้อมูลน้ีรวมถึงวันที่และราคาต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม 
ความเหมาะสม

ราคาที่ระบ่ได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 15%แล้ว
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ดันนีดิน
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