
จะสร้า้งทัักษะและความเชื่่�อมั�นให้กั้บท่ัานในการ้ส่�อสาร้ภาษาอังกฤษใน
ชื่วีติปร้ะจำาวนัและการ้เร้ยีนทัางวชิื่าการ้ เร้ามคีณาจาร้ยที์ั�มคีวาม
สามาร้ถและทั่่มเทัทีั�จะชื่ว่ยท่ัานในการ้เร้ยีนร้้ภ้าษาอังกฤษได้้ในสภาพ
แวด้ลอ้มทีั�มกีาร้สนับสน่น และชื่ั�นเร้ยีนทีั�มนัีกเร้ยีนต่อห้อ้งน้อยของ
เร้าจะทัำาให้ท่้ัานสามาร้ถมสีว่นร้ว่มได้้ดี้กวา่ เร้าใสใ่จกับความพอใจและ
ความสำาเร้จ็ของท่ัาน ไมว่า่ท่ัานจะมคีวามต้องการ้ด้้านภาษาอังกฤษ
อยา่งไร้ เร้าสามาร้ถชื่ว่ยท่ัานไปส้เ่ป้าห้มายของท่ัานได้้

ชั้้�นเรียีนของเรีา
ชื่ั�นเร้ยีนของเร้าเปิด้สอนตั�งแต่วนัจนัทัร้ถึ์งวนัศุ่กร้เ์ป็นเวลาสี�ชื่ั�วโมงในแต่ละวนั (20 ชื่ั�วโมงต่อ
สปัด้าห้)์ มชีื่ว่งเวลาพกั 30 นาทีั

ท่ัานจะเพลดิ้เพลนิกับสภาพแวด้ลอ้มการ้เร้ยีนการ้สอนและการ้เร้ยีนร้้ที้ั�มกีาร้โต้ตอบ การ้ส่�อสาร้ 
และความร้ว่มมอ่อยา่งเต็มทีั� พร้อ้มทัั�งการ้พฒันาเคร้่�องมอ่และกลย่ทัธ์ก์าร้เร้ยีนร้้ที้ั�จำาเป็น เชื่น่ 
การ้ทัำางานเป็นทีัมและการ้ทัำางานร้ว่มกัน การ้คิด้เชื่งิวพิากษ์และทัักษะการ้แก้ปัญห้า ร้วม
ทัั�งภาษาอังกฤษ 

www.cqu.edu.au/cquenglish

ท้ัวรีก์ารีศึึกษา
เร้ามทัีัวร้ก์าร้ศึุกษาในวทิัยาเขตบร้สิเบน แคนส ์เมลเบริ้น์ และซิดิ้นีย ์และเร้าสามาร้ถปร้บัเปลี�ยน
กำาห้นด้เวลาได้้อยา่งเต็มทีั�ให้ต้ร้งกับความต้องการ้ของท่ัาน  โด้ยปกติแลว้ทััวร้ก์าร้ศึุกษา
จะปร้ะกอบด้้วย:
»	บทัเร้ยีนภาษาอังกฤษทัก่เชื่า้ (จนัทัร้ถึ์งศุ่กร้ ์สี�ชื่ั�วโมงพร้อ้มทัั�งชื่ว่งพกั)
»	การ้เดิ้นทัางในตอนบา่ยเพ่�อเยี�ยมชื่มสถานทีั�น่าสนใจยอด้นิยมและสถานทีั�ทัางวฒันธ์ร้ร้ม
»	ทััวร้เ์ต็มวนั (ชื่ว่งกลางสปัด้าห้ห์้ร้อ่วนัเสาร้)์
»	เวลาวา่งชื่ว่งสด่้สปัด้าห้เ์พ่�อสำาร้วจตัวเมอ่งและบร้เิวณโด้ยร้อบพร้อ้มกับเพ่�อนให้มข่องท่ัาน

ด้ร้้ายละเอียด้ทััวร้ก์าร้ศึุกษาและตัวอยา่งการ้เดิ้นทัางและกิจกร้ร้มยอด้นิยมของเร้าได้้ทีั�: 
www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

หล้ักสูตูรีภาษาอ้งกฤษปีี 2023
CQUENGLISH

ทัำาไมจึึงควรีมาเรียีนก้บเรีา?
เร้ยีนภาษาอังกฤษฟร้ีถ้าท่ัานซิ่�อแพค็เกจห้ลกัสต้ร้วชิื่าการ้ห้ร้อ่วชิื่าชื่พี

เร้ามบีร้กิาร้สอบวดั้ร้ะดั้บภาษาอังกฤษฟร้ ี 
ห้ร้อ่ท่ัานจะใชื่ผ้ลสอบภาษาอังกฤษจาก IELTS, TOEFL, TOEIC, 
PTE, CAE, CPE และ EIKEN ก็ได้้

เลอ่กเร้ยีนในวทิัยาเขตบร้สิเบน เมลเบริ้น์ และซิดิ้นีย์

สามาร้ถเขา้ใชื่บ้ร้กิาร้ชื่ั�นเยี�ยมของมห้าวทิัยาลยัของเร้าได้้ เชื่น่ ห้อ้งร้บัร้อง
นักศึุกษา ห้อสม่ด้ ร้ะบบความปลอด้ภัย และอ่�นๆ อีกมากมาย

สน่กกับการ้อบร้มเชื่งิปฏิิบติัการ้ กิจกร้ร้มทัางสงัคม และการ้สนับสน่น
ทัางวชิื่าการ้ฟร้ี

นักเร้ยีนของเร้า 100% ให้ค้ะแนนคร้้เป็นบวก เน่�องจากชื่ั�นเร้ยีนทีั�มนัีกเร้ยีน
ต่อห้อ้งน้อย การ้โต้ตอบร้ะห้วา่งคณ่คร้้และนักศึุกษา และความชื่ว่ยเห้ลอ่ต่างๆ 
โด้ยให้ค้ะแนนตั�งแต่ 93.2% ถึง 100% ในปร้ะเภทัการ้เร้ยีนการ้สอน
ทัั�งแปด้ปร้ะเภทั*

97.1% ของนักเร้ยีนภาษาอังกฤษโด้ยร้วมแลว้มคีวามพอใจห้ร้อ่
พอใจอยา่งมาก*

91.9% ของนักเร้ยีนบอกวา่จะแนะนำาคนอ่�นให้ม้าเร้ยีน 
CQUEnglish* 

นักเร้ยีนมคีวามสข่มาก พวกเขาให้ค้ะแนนเร้าสง้*

ในปี 2022 นักเร้ยีนภาษาอังกฤษกวา่ 90% เร้ยีนต่อในห้ลกัสต้ร้ทัาง
วชิื่าการ้ได้้สำาเร้จ็

* จากการ้เปร้ยีบเทีัยบห้ลกัสต้ร้ภาษาอังกฤษของ i-graduate 2022

98.3% ด้้านการีสูน้บสูนุน
ด้้านการีเรียีน*

https://www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours


หล้ักสูตูรี คะแนน IELTS
(หรีอืเทีัยบเท่ัา)

ค่าธรีรีมเนยีม
ต่อสูป้ีด้าห์* วน้เรี่�มต้น วน้สู่�นสูดุ้ บรีสู่เบน เมลัเบร่ีน์ ซิด่้นีย์

อังกฤษเพ่�อการ้เร้ยีนร้้ท้ัางวชิื่าการ้ 1 
(EAP1)
CRICOS: 069709D

เขา้: 5.0
ออก: 5.5

ปร้ะกาศุนียบตัร้ห้ร้อ่อน่ปร้ญิญาของ CQUniversity

^

9 มกร้าคม 24 มนีาคม
11 เมษายน 16 มถิน่ายน
15 พฤษภาคม 4 สงิห้าคม
7 สงิห้าคม 13 ตล่าคม
11 กันยายน 17 พฤศุจกิายน
20 พฤศุจกิายน 9 กม่ภาพนัธ์ ์2024

อังกฤษเพ่�อการ้เร้ยีนร้้ท้ัางวชิื่าการ้ 2 
(EAP2)
CRICOS: 017006K

เขา้: 5.5
ออก: 6.0

ห้ลกัสต้ร้ปร้ญิญาตร้หี้ร้อ่โทั (เร้ยีนร้ายวชิื่า) ของ  
CQUniversity เก่อบทัก่ห้ลกัสต้ร้ ^

20 กม่ภาพนัธ์์ 12 พฤษภาคม
11 เมษายน 16 มถิน่ายน
3 กร้กฎาคม 8 กันยายน
7 สงิห้าคม 13 ตล่าคม
16 ตล่าคม 22 ธ์นัวาคม
20 พฤศุจกิายน 9 กม่ภาพนัธ์ ์2024

อังกฤษเพ่�อการ้เร้ยีนร้้ท้ัางวชิื่าการ้ 3 
(EAP3)
CRICOS: 091931C

เขา้: 6.0
ออก: 6.5

ห้ลกัสต้ร้ของ CQUniversity ทีั�ต้องการ้ IELTS 6.5

^

11 เมษายน 16 มถิน่ายน
7 สงิห้าคม 13 ตล่าคม

20 พฤศุจกิายน 9 กม่ภาพนัธ์ ์2024

ห้ลกัสต้ร้เตร้ยีม IELTS 
CRICOS: 073808M

เขา้: 6.5
ออก: เม่�อจบห้ลกัสต้ร้ นักศึุกษาจะเขา้สอบ IELTS  
 
ห้ลกัสต้ร้ของ CQU ทีั�ต้องการ้ IELTS 7.0

445 20 พฤศุจกิายน 9 กม่ภาพนัธ์ ์2024

* ค่าธ์ร้ร้มเนียมเป็นเห้ร้ยีญออสเตร้เลยี (A$) ค่าธ์ร้ร้มเนียมต่อสปัด้าห้เ์ป็นค่าเร้ยีนภาษาอังกฤษอยา่งเดี้ยว  อาจมสีว่นลด้ 25%  ร้าคานี�ร้วมส่�อการ้เร้ยีนแลว้ 
^ ห้ลกัสต้ร้ภาษาอังกฤษของท่ัานจะฟร้ถ้ีาท่ัานซิ่�อเป็นแพค็เกจร้วมกับห้ลกัสต้ร้วชิื่าการ้ห้ร้อ่วชิื่าชื่พี

‘ตอนแร้กฉัันก็ร้้ส้กึกลวันิด้ห้น่อย แต่คณ่คร้้ก็ทัำาให้้
ฉัันตร้ะห้นักได้้วา่เร้าทัก่คนมาเพ่�อเร้ยีนร้้แ้ละพฒันา
คร้้ทัำาให้ฉ้ัันพฒันาความสามาร้ถภาษาอังกฤษ ความ
มั�นใจ และเตร้ยีมฉัันให้พ้ร้อ้มกับการ้ศึุกษาในร้ะดั้บ
ปร้ญิญาโทั  ตอนนี�ฉัันร้กัภาษาอังกฤษและเชื่่�อมั�นวา่ 
EAP ค่อทัางเลอ่กทีั�ดี้ทีั�สด่้ถ้าท่ัานกำาลงัเตร้ยีมตัว
สำาห้ร้บัการ้ศึุกษาในร้ะดั้บนานาชื่าติ’

รีก้่า เจึน ด้าเนา
ฟิล่ิัปีปีินสู ์

‘ตอนแร้กฉัันก็ร้้ส้กึกลวันิด้ห้น่อย แต่คณ่คร้้ก็
ทัำาให้ฉ้ัันตร้ะห้นักได้้วา่เร้าทัก่คนมาเพ่�อเร้ยีนร้้้
และพฒันา
คร้้ทัำาให้ฉ้ัันพฒันาความสามาร้ถภาษา
อังกฤษ ความมั�นใจ และเตร้ยีมฉัันให้พ้ร้อ้ม
กับการ้ศึุกษาในร้ะดั้บปร้ญิญาโทั ตอนนี�ฉััน
ร้กัภาษาอังกฤษและเชื่่�อมั�นวา่ EAP ค่อทัาง
เลอ่กทีั�ดี้ทีั�สด่้ถ้าท่ัานกำาลงัเตร้ยีมตัวสำาห้ร้บั
การ้ศึุกษาในร้ะดั้บนานาชื่าติ’

รีก้่า เจึน ด้าเนา
หลัักสูตูร EAP2, ปรญิญาโทบัญัชีวีิชิีาชีพี ฟิลิัิปปนิสู์

CRICOS: 00219C | TEQSA: PRV12073 | RTO: 40939  |  J_FL2_230009_CQUEnglish_Thai

สูอบถาม
cqu.edu.au/international-enquire 
คยุก้บเรีา
+61 3 9616 0606 
สูมค้รีได้้ทีั� 
cqu.edu.au/international-apply

วดั้ร้ะดั้บภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ได้้ฟร้ ีเพ่�อชื่ว่ยตัด้สนิใจ
เลอ่กห้ลกัสต้ร้

 CONNECT
www.cqu.edu.au/connect

@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUniversity

@CQUni

/CQUniversity

https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/courses/english-language-quiz

