CQUENGLISH
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษปีี 2022
จะสร้้างทัักษะและความเชื่่�อมั่่น� ให้้กัับท่่านในการสื่่�อสารภาษา
อัังกฤษในชีีวิติ ประจำำ�วันั และการเรีียนทางวิิชาการ เรามีี
คณาจารย์์ที่่�มีคี วามสามารถและทุ่่�มเทที่่�จะช่่วยท่่านในการเรีียน
รู้้ภ� าษาอัังกฤษได้้ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีกี ารสนัับสนุุน และชั้้น�
เรีียนที่่�มีนัี ักเรีียนต่่อห้้องน้้อยของเราจะทำำ�ให้้ท่่านสามารถมีี
ส่่วนร่่วมได้้ดีีกว่่า เราใส่่ใจกัับความพอใจและความสำำ�เร็็จของ
ท่่าน ไม่่ว่า่ ความต้้องการภาษาอัังกฤษของท่่านคืืออะไร เรา
สามารถช่่วยท่่านไปถึึงเป้้าหมายได้้ ไม่่ว่า่ ท่่านจะเรีียนในสถาบััน
หรืือเรีียนแบบออนไลน์์ หรืือความจำำ�เป็็นด้้านภาษาอัังกฤษของ
ท่่านจะเป็็นอย่่างไร เราช่่วยให้้ท่่านไปถึึงเป้้าหมายได้้

ชั้้น
� เรีียนของเรา

96.3%

ในด้้านการสนัับสนุุนนัักศึึ กษา*

CQUni ภููมิิใจที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่นัักศึึกษาของเรา

ทำำ�ไมจึึงควรเรีียนภาษาอัังกฤษกัับเรา
เรีียนภาษาอัังกฤษฟรีีถ้้าท่่านซื้้�อแพ็็คเกจหลัักสููตรวิิชาการหรืือวิิชาชีีพ
เรามีีบริิการสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษฟรีี หรืือท่่านจะใช้้ผลสอบภาษาอัังกฤษ
จาก IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, CAE, CPE และ
EIKEN ก็็ได้้
เลืือกเรีียนในวิิทยาเขตบริิสเบน เมลเบิิร์น์ และซิิดนีีย์์
ท่่านสามารถใช้้สถานที่่�ชั้้น� เยี่่�ยมของมหาวิิทยาลััย รวมทั้้�งการรัักษาความ
ปลอดภััยในบริิเวณวิิทยาลััย

ชั้้น� เรีียนของเราเปิิดสอนตั้้ง� แต่่วันั จัันทร์์ถึึงวัันศุุกร์์เป็็นเวลาสี่่�ชั่่ว� โมงในแต่่ละวััน มีีช่ว่ งเวลา
พััก 30 นาทีี

สนุุกกัับการอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ กิิจกรรมทางสัังคม และการสนัับสนุุนทาง
วิิชาการฟรีี

การเรีียนออนไลน์์

ได้้ประโยชน์์จากจำำ�นวนนัักเรีียนต่่อห้้องที่่�น้้อย ปฏิิสัมั พัันธ์์ที่่�ดีีกว่่า และการ
สนัับสนุุนจากครูู

ชื่่�อเสีียงของเราในฐานะผู้้�นำ�ำ ด้้านการศึึกษาออนไลน์์ พร้้อมด้้วยการสนัับสนุุนจากประสบการณ์์
หลายสิิบปีีของเราจะทำำ�ให้้ประสบการณ์์ศึึกษาแบบออนไลน์์ของท่่านจะดีีเยี่่�ยมที่่�สุุด
การเรีียนออนไลน์์จะเหมาะสำำ�หรับั ท่่านถ้้าท่่านชอบความสะดวกขณะที่่�ยังั คงอยู่่�บนทางเดิิน
สู่่�เป้้าหมายการเรีียนรู้้ข� องท่่าน ท่่านจะเพลิิดเพลิินไปกัับสภาพแวดล้้อมการสอนและการ
เรีียนรู้้ �ที่่�มีกี ารโต้้ตอบ การสื่่�อสาร และการประสานงานกัันอย่่างเต็็มที่่� ระหว่่างที่่�ยังั คง
พััฒนายุุทธศาสตร์์การเรีียนรู้้ �ที่่�จำ�ำ เป็็น ตััวอย่่างเช่่น ความรู้้ด้� ้านดิิจิต
ิ อล การทำำ�งานเป็็น
ทีีมและการประสานงานแบบ Virtual การคิิดเชิิงวิิพากษ์์และทัักษะการแก้้ปััญหารวมทั้้�ง
ภาษาอัังกฤษด้้วย
www.cqu.edu.au/cquenglish

ต้้องใช้้อะไรบ้้างในการเรีียนออนไลน์์?

» โน้้ตบุ๊๊�กหรืือคอมพิิวเตอร์์ PC ที่่�มีลำี �ำ โพงและกล้้อง
» การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตที่่�เสถีียร
» สภาพแวดล้้อมการเรีียนรู้้�ที่่�เงีียบและสบาย
สถาบััน CQUniversity ใช้้โปรแกรม Zoom และระบบสนัับสนุุนการ
เรีียนรู้้ � Moodle เป็็นระบบดิิจิต
ิ อลหลัักของเรา ระบบเหล่่านี้้�ใช้้งาน
ง่่ายและเราพร้้อมช่่วยเหลืือท่่าน

94.3% ของนัักเรีียนภาษาอัังกฤษประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียนต่่อ
หลัักสููตรทางวิิชาการ

ทััวร์์การศึึ กษา

เรามีีทััวร์์การศึึกษาในวิิทยาเขตบริิสเบน เมลเบิิร์น์ และซิิดนีีย์์ และเราสามารถปรัับเปลี่่�ยน
กำำ�หนดเวลาได้้อย่่างเต็็มที่่�ให้้ตรงกัับความต้้องการของท่่าน โดยปกติิแล้้วทััวร์์การศึึกษา
จะประกอบด้้วย:
» บทเรีียนภาษาอัังกฤษทุุกเช้้า (จัันทร์์ถึึงศุุกร์์ สี่่�ชั่่ว� โมงพร้้อมทั้้�งช่่วงพััก)
» การเดิินทางในตอนบ่่ายเพื่่�อเยี่่�ยมชมสถานที่่�น่า่ สนใจยอดนิิยมและสถานที่่�ทาง
วััฒนธรรม
» ทััวร์์เต็็มวััน (ช่่วงกลางสััปดาห์์หรืือวัันเสาร์์)
» เวลาว่่างช่่วงสุุดสััปดาห์์เพื่่�อสำำ�รวจตััวเมืืองและบริิเวณโดยรอบพร้้อมกัับเพื่่�อนใหม่่ของ
ท่่าน
ดููรายละเอีียดทััวร์์การศึึกษาและตััวอย่่างการเดิินทางและกิิจกรรมยอดนิิยมของเราได้้ที่่�:
www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours
* ดััชนีีความสามารถภาษาอัังกฤษของ i-graduate ปีี 2019/20

ที่่�พัก
ั

ผู้้�ให้้บริิการโฮมสเตย์์ที่่�เราเลืือกคืือ Australian Homestay Network ที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกในการจััดการและยืืนยัันว่่า
ท่่านจะได้้รับั การต้้อนรัับที่่�ปลอดภััยและมีีความสุุข
www.homestaynetwork.org
หลัักสููตร

คะแนน IELTS (หรืือเทีียบเท่่า)

ค่่าเล่่าเรีียนต่่อ
วัันเริ่่�มต้้น
ต่่อสััปดาห์์*

วัันสุุดท้้าย

ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป 2 (GE2)
CRICOS: 017012A

เข้้า: 4.0
ออก: 4.5

พััฒนาทัักษะการสื่่�อสารของท่่าน

325

28 กุุมภาพัันธ์์

20 พฤษภาคม

ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป 3 (GE3)
CRICOS: 017012A

เข้้า: 4.5
ออก: 5.0

พััฒนาทัักษะการสื่่�อสารของท่่าน

28 กุุมภาพัันธ์์

20 พฤษภาคม

325
23 พฤษภาคม

5 สิิงหาคม

17 มกราคม

1 เมษายน

19 เมษายน

24 มิิถุุนายน

23 พฤษภาคม

5 สิิงหาคม

8 สิิงหาคม

14 ตุุลาคม

12 กัันยายน

18 พฤศจิิกายน

21 พฤศจิิกายน

10 กุุมภาพัันธ์์ 2023

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์ทาง
วิิชาการ 1 (EAP1)
CRICOS: 069709D

เข้้า: 5.0
ออก: 5.5

เรีียนต่่อระดัับประกาศนีียบััตรหรืืออนุุปริิญญาของ
325
CQUniversity

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์ทาง
วิิชาการ (EAP2)
CRICOS: 017006K

เข้้า: 5.5
ออก: 6.0

เรีียนต่่อระดัับปริิญญาตรีีหรืือโท (เรีียนรายวิิชา)
เกืือบทุุกสาขาของ CQUniversity

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์ทาง
วิิชาการ 3 (EAP3)
CRICOS: 091931C

เข้้า: 6.0
ออก: 6.5
325

หลัักสููตรของ CQUniversity ที่่�ต้้องการ IELTS 6.5

เตรีียมสอบIELTS
CRICOS: 073808M

เข้้า: 6.5
ออก: เมื่่�อเรีียนจบหลัักสููตร นัักเรีียนจะเข้้าทดสอบ IELTS
435

ฝึึกทัักษะด้้านข้้อความของท่่านผ่่านสื่่�อที่่�คล้้ายกัับ
การสอบ IELTS

325

28 กุุมภาพัันธ์์

20 พฤษภาคม

19 เมษายน

24 มิิถุุนายน

8 สิิงหาคม

14 ตุุลาคม

21 พฤศจิิกายน

10 กุุมภาพัันธ์์ 2023

19 เมษายน

24 มิิถุุนายน

8 สิิงหาคม

14 ตุุลาคม

21 พฤศจิิกายน

10 กุุมภาพัันธ์์ 2023

บริิสเบน

เมลเบิิร์น
์

ซิิดนีีย์์

cqu.edu.au/cquenglish

* ค่่าธรรมเนีียมเป็็นเหรีียญออสเตรเลีีย (A$) ราคานี้้�รวมสื่่�อการเรีียนแล้้ว หลัักสููตรภาษาอัังกฤษของท่่านจะฟรีีถ้้าท่่านซื้้�อเป็็นแพ็็คเกจรวมกัับหลัักสููตรวิิชาการหรืือวิิชาชีีพ

‘การเรีียนหลัักสููตร EAP3 และประกาศนีียบััตร
บััณฑิิตศึึกษาสาขาการวิิจัยั นั้้น� เป็็นประสบการณ์์
ที่่�ยากจะลืืมเลืือน และสองหลัักสููตรนี้้�ก็็ทำำ�ให้้ฉัันมีี
ความรู้้แ� ละพร้้อมสำำ�หรับั การเรีียนปริิญญาเอก
ฉัันพบเพื่่�อนใหม่่จากหลายประเทศและได้้แลก
เปลี่่�ยนความคิิดกััน นอกจากนี้้�ฉัันยัังพบกัับ
คุุณครููที่่�นำำ�ทางและช่่วยเหลืือฉัันระหว่่างขั้้น� ตอน
การเรีียนรู้้ข� องฉััน คุุณครููทุุกคนมีีความทุ่่�มเท
อย่่างมาก ความฝัันของฉัันก็็คืือการได้้เรีียนต่่อ
ในประเทศที่่�พููดภาษาอัังกฤษ’

วััดระดัับภาษาอัังกฤษแบบ
ออนไลน์์ได้้ฟรีี เพื่่�อช่่วยตััดสินิ
ใจเลืือกหลัักสููตร

ฟีีเบีียร์์ อาติิก้้า
อิินโดนีีเซีีย

เชื่่�อมต่่อ

www.cqu.edu.au/connect
@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUni

/CQUniversity

@CQUniversity

/CQUniversityAU

CRICOS: 00219C | RTO: 40939 | J_FL2_220022_CQUEnglish_Thai

ติิดต่่อเรา

www.cqu.edu.au/international-enquire
language-enquiries@cqu.edu.au
+61 3 9616 0606

