
มหาวิทยาลัยโอทาโก

ศูนย์ภาษา

• ภาษาอังกฤษทัว่ไป และ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษาต่อ

• IELTS และ TOEIC

• ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการ
ศึกษาพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ (Foundation 
Year Programme) โดยไม่ต้องสอบ IELTS

• ภาษาอังกฤษสำาหรับศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอ
ทาโก (สามารถใช้เป็นหลักฐานด้านความพร้อม
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรส่วนใหญ่ระดับปริญญาที่โอทาโก)

• หลักสูตรระยะสัน้ที่จัดเฉพาะสำาหรับกล่่ม

ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ไป NZ$429 ต่อสัปดาห์ 
(4-11 สัปดาห์)

ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ไป NZ$399 ต่อสัปดาห์ 
(12 สัปดาห์ขึ้นไป)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับโอทาโก NZ$6,999

ค่าบริการต่างๆ สำาหรับนักเรียน NZ$20 ต่อสัปดาห์

ค่าดำาเนินการจัดหาโฮมสเตย์ NZ$300

ค่าโฮมสเตย์ NZ$280 ต่อสัปดาห์* 
* สามารถดูราคาอาหารพิเศษได้ในเว็บไซท์

ค่าประกันส่ขภาพและประกันการเดินทาง เปลี่ยนแปลงได้ 
(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาศึกษา)

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

• เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการจัดสอบ 
IELTS, TOEFL, iBT, OET และ TOEIC

• หลากหลายวัฒนธรรมและสัญชาติ

• โอกาสในการเริ่มต้นแบบครบวงจรในการศึกษาและ
ใช้ชีวิตในเมืองดันนีดิน

• บัตรประจำาตัวนักศึกษา สามารถใช้เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 ชัว่โมง ศูนย์สันทนาการ 
โรงยิมทันสมัย ศูนย์ส่ขภาพ ชมรมและสมาคมต่าง 
ๆ และใช้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าและบริการ รวม
ถึงการเดินทาง

• ห้องปฏิบัติการสอนภาษาแบบมัลติมีเดีย บริการ 
อินเตอร์เนต อินทราเนต และอีเมลล์

• มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำานาญการคอยสนับสน่นและช่วยเหลือ
นักเรียนหากมีคำาถามต่างๆ

• บริการวีซ่าระบบออนไลน์ สามารถต่ออาย่วีซ่า
นักเรียนหรือแปลงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

• ที่พักมีหลายแบบ สามารถอยู่โฮมสเตย์หรือเช่าบ้าน
อยู่กันเองได้

• กิจกรรมกีฬาและสังคมประจำาสัปดาห์

• บริการรับนักเรียนจากสนามบิน (เฉพาะนักเรียน
ที่พักกับโฮมสเตย์)

หลักสูตรที่เปิดสอน จ่ดเด่น ค่าเล่าเรียน ปี 2020

ข้อมูลน้ีรวมถึงวันที่และราคาต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ราคาที่ระบ่ได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 15%แล้ว

facebook.com/UOLCFY

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก ตัง้อยู่ในอาคารที่ทันสมัยและสะดวกสบาย อยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโอทาโก
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่ส่ดของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์ภาษาเปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ รวมถึงหลักสูตร
การเข้าศึกษาแบบต่อตรงและการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อศึกษาในระดับที่สูงกว่า

การสอนภาษาอังกฤษทัว่ไปมีห้าระดับด้วยกันตัง้แต่ขัน้พื้นฐานไปจนถึงขัน้สูงส่ด วิธีการสอนจะให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการสื่อสารของนักเรียน หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทันสมัยและ
เป็นไปตามแบบฉบับของนิวซีแลนด์ ในแต่ละชัน้เรียนจะมีนักเรียน 14 คนโดยประมาณ หลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลาประกอบ
ไปด้วยเวลาเรียน 23 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการศึกษา

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ
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มหาวิทยาลัยโอทาโก
หลักสูตรก�รศึกษ�พืน้ฐ�นเพื่อศึกษ�ต่อ 
(Foundation Year)

มหาวิทยาลัยโอทาโกมีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอ่ดมศึกษา เป็นหลักสูตรสองเทอม เทอมละ 13 สัปดาห์

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

นักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ีซ่ึงมี 10 วิชา ในระยะเวลา 8 เดือนจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาพ้ืนฐาน ประกาศนียบัตรน้ีสามารถใช้เข้าเรียนต่อใน
หลักสูตรชัน้ปีที่หน่ึงของคณะที่นักเรียนเลือกที่โอทาโก และยังสามารถใช้ประกาศนียบัตรน้ีในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในนิวซีแลนด์อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย:

ค่าเล่าเรียน (พาณิชยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) NZ$24,294

ค่าเล่าเรียน (วิทยาศาสตร์/ NZ$26,338 
วิทยาศาสตร์ส่ขภาพ/ชีววิทยาศาสตร์)

บริดจิง้โปรแกรม NZ$2,753

ค่าบริการต่างๆ สำาหรับนักเรียน NZ$830

ค่าประกันส่ขภาพและประกันการเดินทาง NZ$300 - $620 ต่อปี

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

ค่าดำาเนินการจัดหาโฮมสเตย ์ NZ$300

ค่าโฮมสเตย์ NZ$280 ต่อสัปดาห์* 
*สามารถดูราคาอาหารพิเศษได้ในเว็บไซท์์

วันเริ่ม:

24 ก่มภาพันธ์ ท่กสายวิชาการ

22 มิถ่นายน ท่กสายวิชาการ

19 ต่ลาคม ท่กสายวิชาการ  
(ยกเว้น สายวิทยาศาสตร์ส่ขภาพ)

• สามารถเริ่มเรียนได้สามช่วง ก่มภาพันธ์ถึงต่ลาคม มิถ่นายนถึงก่มภาพันธ์ และต่ลาคมถึงมิถ่นายน

• เฉพาะสายวิทยาศาสตร์ส่ขภาพเริ่มเรียนได้เพียงสองช่วง เริ่มเดือนก่มภาพันธ์หรือมิถ่นายนเท่านัน้

• จัดสอนวิชาบรรยายและวิชาในห้องปฏิบัติการอยู่ในสถานที่ซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก
ระดับแนวหน้าของโลก เรียนในชัน้เรียนร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

• การสอนนักเรียนในชัน้เรียนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานจะจัดสอนขึ้นในอาคารยูนิเวอร์ซิตีพ้ลาซ่าซึ่ง
ทันสมัยและถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำาหรับโครงการหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน และตัง้อยู่ในเขตของ
มหาวิทยาลัยฯ

• แต่ละชัน้เรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 18 คน

• จ่ดเด่นอย่างหน่ึงของโปรแกรมคือการให้คำาปรึกษากับนักเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นรายสัปดาห์

• นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานส่วนมากทำาคะแนนได้สูงกว่านักเรียนกล่่มอื่นๆ เมื่อเรียนปี
หน่ึงของปริญญาตรี

• Bridging Programme เป็นโปรแกรมที่มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสความ
สำาเร็จก่อนเริ่มเรียน Foundation Year

• ในโครงการหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานจะมีทัง้นักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติเรียนร่วม
กัน ท่กๆ คนจะได้รับการสนับสน่นและคำาแนะนำารวมทัง้การปฐมนิเทศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการและบันเทิงในแต่ละสัปดาห์s

• บัตรประจำาาตัวนักศึกษา สามารถใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสิ่งอำาานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การ
ใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 ชัว่โมง ศูนย์สันทนาการ โรงยิมทันสมัย ศูนย์ส่ขภาพ ชมรมมและสมาคม
ต่าง ๆ และใช้รบส่วนลดจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการเดินทาง

• บริการจัดหาที่อยู่โฮมสเตย์ที่มีค่ณภาพสำาหรับนักเรียน

• บริการรับนักเรียนจากสนามบิน (เฉพาะนักเรียนที่พักกับโฮมสเตย์)

• บริการวีซ่าระบบออนไลน์ สามารถต่ออาย่วีซ่านักเรียนหรือแปลงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

จ่ดเด่น ค่าเล่าเรียนและวันเริ่มเข้าเรียนสำาหรับปี 2020

ข้อมูลน้ีรวมถึงวันที่และราคาต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม
ราคาที่ระบ่ได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 15%แล้ว

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ

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

โทรศัพท 64 3 479 5250 • โทรสาร 64 3 479 5251 
อีเมลล์ uolcfy@otago.ac.nz

otago.ac.nz/uolcfy

facebook.com/UOLCFY ดะนิดิน
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