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มหาวิทิยาลััยเมลัเบัริัน์ (The University of Melbourne) เป็น็มหาวิทิยาลััยชั�นนำารัะดั้บัโลัก แลัะยงัเป็น็ศ้ึนยก์ลัางในการั
คู้่นพบันวินัตกรัรัมต่างๆ ตลัอด้จนโคู่รังสรัา้งทางวิฒันธิ์รัรัมข้องป็รัะเทศึออสเตรัเลั้ยมานานกวิา่หนึ�งศึตวิรัรัษ 

ด้้วิยผู้ลังานวิจิัยท้�โด้ด้เด่้นแลัะคู่วิามเป็น็เลัิศึในการัเรัย้นการัสอน มหาวิทิยาลััยเมลัเบัริัน์จึงติด้อันดั้บัมหาวิทิยาลััยชั�นนำาข้องโลักอยา่ง
ต่อเน้�อง แลัะป็จัจุบันัอย้ใ่นอันดั้บัท้�หนึ�งในออสเตรัเลั้ย แลัะ 31 ในโลัก1 วิตัถปุ็รัะสงค์ู่ข้องเรัา คู้่อการัสรัา้งป็รัะโยชน์แลัะคู่วิามคู่วิาม
เป็ลั้�ยนแป็ลังใหกั้บัป็รัะชาคู่มโลักผู้่านทางการัวิจัิยแลัะการัศึึกษา 

การัใหคู้่วิามสำาคัู่ญแลัะสนับัสนุนทางด้้านการัศึึกษาในเมลัเบัริัน์ได้้ถก้จัด้อย้ใ่นลัำาดั้บัท้� 8 ข้องโลักโด้ยเฉพาะทางด้้านคู่วิามสามารัถใน 
การัได้้งานข้องผู้้้สำาเรัจ็การัศึึกษา (โด้ยถก้จัด้ลัำาดั้บัจากสถาบันัจัด้อันดั้บัท้�มอ้ช้�อเสย้งในรัะดั้บันานาชาติอยา่ง QS ranking เม้�อป็ ี
2021) ช้�อเสย้งในด้้านดั้งกลั่าวิ เป็น็การัการันัต้วิา่นักศึึกษาจะได้้รับััป็รัะสบัการัณ์์ท้�โด้ด้เด่้นแลัะแตกต่าง ตลัอด้จนการัเตรัย้มคู่วิาม
พรัอ้มใหน้ักศึึกษาเพ้�อได้้ป็รัะสบัคู่วิามสำาเรัจ็ในฐานะผู้้้นำาในอนาคู่ต

หลัักส้ตู่รใด้ท่�เหมาะส้ำาหรบัิคุณุ?
ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับทัักัษะทัางภาษาอังกัฤษในปััจจุบนัขึ้องคุณุ และโปัรแกัรมในระดัับปัรญิญาท่ั�มหาวิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of Melbourne) ท่ั�คุณุเลอืกั โดัยู่สถาบนั 
Hawthorn-Melbourne มห่ลกััสต่รดัังน่�:

• UMELBP (หลัักสูตูรการปููพื้้�นฐานทัักษะภาษาอัังกฤษ 10 สูปัูดาห)์

• UUMELBP Prep + UMELBP (หลัักสูตูรการปููพื้้�นฐานทัักษะภาษาอัังกฤษ 20 สูปัูดาห)์2

UMELBP เปัดิัสอนสำาหรบันักัเรยู่่นต�างชาติท่ั�สมคัุรเรยู่่นกัับมหาวิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of Melbourne) ในระดัับปัรญิญาตร ่และระดัับปัรญิญาโทัในหลกััสต่ร
ท่ั�เน้นกัารเรยู่่นในชั�นเรยู่่น สำาหรบัขึ้อ้ม่ลโดัยู่ละเอ่ยู่ดั ตลอดัจนกัารตรวิจสอบคุณะวิชิาท่ั�ยู่อมรบั UMELBP เปัน็ตัวิเลอืกัสำาหรบักัารปัรบัพื้ื�นฐานทัักัษะด้ัานภาษาอังกัฤษ คุณุสามารถดั่
ได้ัท่ั� hawthornenglish.edu.au/umelbp

1 จากการจดัอัันดับมหาวิทิยาลัยัขอังโลักในปี ี2021 โดย Times
2  UMELBP Prep เปีน็หลักัสูตูรปูีพื้้�นฐานทางด้านภาษาอัังกฤษท่�ได้รบัการยอัมรบัจากมหาวิทิยาลัยัเมลัเบริน์ (The University of Melbourne) สูำาหรบัหลักัสูตูรในระดับปีรญิญาท่�มเ่กณฑ์์ทางด้านภาษา

อัังกฤษในการเขา้เรย่นอัยู�ท่� คะแนน IELTS 6.5 แลัะในแต�ลัะทักษะย�อัยไม�ตำ�าวิ�า 6.0  
หากหลักัสูตูรในระดับปีรญิญาท่�คณุเลัอ้ักได้กำาหนดเกณฑ์์ทางด้านภาษาอัังกฤษในการเขา้เรย่นท่�สูงูกวิ�านั�น คณุต้อังผ่�านเกณฑ์์การเขา้เรย่นในหลักัสูตูร UMELBP

3 สูถาบนั Hawthorn-Melbourne สูามารถรบัพื้จิารณาคะแนนสูอับจาก TOEFL แลัะ PTE ได้เช่�นกัน คณุสูามารถอั�านรายลัะเอ่ัยดเพื้ิ�มเติมจากเวิบ็ไซต์ขอังเรา
4 ตารางเวิลัาท่�ระบุไวิ ้เปีน็เพื้ย่งแนวิทางเบ้�อังต้นเท�านั�น แลัะอัาจมเ่ปีลั่�ยนแปีลังได้ โดยทางสูถาบนั Hawthorn-Melbourne อัาจมก่ารเปีดิตารางเวิลัาเรย่นในช่�วิงเยน็เพื้ิ�มเติม ในกรณ่ท่�มผู้่่สูมคัรเขา้เรย่นมากข้�น

หากคะแนนสอบ IELTS4 ของคณุ ต่ำำ�ากว่า่เกณฑ์์
การเขา้เรยีนทีี่�มหาว่ทิี่ยาลััยเมลัเบริน์ (The 
University of Melbourne) กำาหนดอย่ ่
0.5 คะแนน >> UMELBP 

หากคะแนนสอบ IELTS3 ของคณุ ต่ำำ�ากว่า่เกณฑ์์
การเขา้เรยีนทีี่�มหาว่ทิี่ยาลััยเมลัเบริน์ (The 
University of Melbourne) กำาหนดอย่ ่
1.0 คะแนน >> UMELBP PREP

HAWTHORN-MELBOURNE  

เปัน็สถาบนัท่ั�ใหบ้รกิัารหลกััสต่รป่ัพื้ื�นฐานภาษาอังกัฤษเพื้ยู่่งแห�งเด่ัยู่วิท่ั�ได้ัรบักัารยู่อมรบัจากัมหาวิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of Melbourne) สถาบนั Hawthorn-
Melbourne มบ่ทับาทัสำาคัุญในกัารเตรยู่่มคุวิามพื้รอ้มใหน้ักัศ้ึกัษาต�างชาติ มคุ่ณุสมบติัด้ัานทัักัษะภาษาอังกัฤษตรงตามขึ้อ้กัำาหนดัขึ้องหลกััสต่รปัรญิญาท่ั�นักัศ้ึกัษาเลอืกั โดัยู่ทัาง
สถาบนัมห่ลกััสต่รต�างๆ ดัังน่�:

• University of Melbourne English Language Bridging Program Preparation (UMELBP Prep)
• University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP)

หลกััสต่รเหล�าน่�เปัน็หลกััสต่รป่ัพื้ื�นฐาน และพื้ฒันาทัักัษะภาษาอังกัฤษสำาหรบันักัศ้ึกัษาท่ั�ต้องกัารศ้ึกัษาต�อในระดัับปัรญิญาท่ั�มหาวิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of 
Melbourne) โดัยู่เฉพื้าะ นอกัไปัจากักัารพื้ฒันาทัักัษะทัางด้ัานภาษาแลว้ิ สถาบนั Hawthorn-Melbourne ยู่งัเน้นพื้ฒันาทัักัษะทัางด้ัานวิชิากัารพื้ื�นฐานท่ั�นักัศ้ึกัษาสามารถนำาไปั
ปัระยุู่กัต์ใชใ้นกัารเรยู่่นในระดัับปัรญิญาท่ั�มหาวิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of Melbourne) ได้ัอ่กัด้ัวิยู่



เมื�อสำาเรจ็กัารศ้ึกัษาในหลกััสต่ร UMELBP Prep คุณุจะสามารถเขึ้า้เรยู่่นใน
หลกััสต่ร UMELBP โดัยู่ไม�ต้องผ่�านกัารทัดัสอบอื�นๆ เพื้ิ�มเติม (อาทิั IELTS, 
TOEFL หรอื PTE)

หลกััสต่รขึ้อง UMELBP Prep ได้ัถก่ัออกัแบบเพื้ื�อพื้ฒันากัารท่ั�ยู่ั�งยู่นื และเน้นท่ั�
กัารปัลก่ัฝัังคุวิามเปัน็พื้ลเมอืงโลกัใหกั้ับผ้่่ท่ั�เขึ้า้เรยู่่น หลกััสต่รดัังกัล�าวิ จะช�วิยู่ใหคุ้ณุม่
ส�วินร�วิมในกัารออกัคุวิามเหน็เก่ั�ยู่วิกัับปัระเด็ันระดัับโลกัในปััจจุบนั ตลอดัจนมุ�งเน้นไปัท่ั�
กัารเสรมิสรา้งปัระสบกัารณ์กัารเรยู่่นร่ข้ึ้องคุณุ ผ่�านบรบิทัขึ้องสาขึ้าวิชิาท่ั�คุณุจะศ้ึกัษา
ต�อไปัในอนาคุต 

เกณฑ์์การเข้า้เรย่น 
IELTS: คุะแนนรวิม 5.5 โดัยู่ไม�มทั่ักัษะยู่�อยู่ใดัๆ ท่ั�ได้ัคุะแนนตำ�ากัวิ�า 5.0
TOEFL: 46 คุะแนน โดัยู่กัารเขึ้ยู่่น 14; กัารพ่ื้ดั 14; กัารอ�าน 4; กัารฟังั 5
PTE: 42 เปัน็คุะแนน โดัยู่ไม�มทั่ักัษะยู่�อยู่ใดัๆ ท่ั�ได้ัคุะแนนตำ�ากัวิ�า 36

ภาพื้โด้ยรวิมข้อังหลัักส้ตู่ร
• ฝึักัฝันกัารระบุและอธิบิายู่ขึ้อ้ม่ลต�างๆ ด้ัวิยู่กัารฟังัและกัารจดับนัท้ักั
• วิางแผ่น วิจิยัู่ และอธิบิายู่เนื�อหา เพื้ื�อใชใ้นกัารสมัมนาต�างๆ รวิมไปัถ้งกัารโต้ตอบ

เพื้ื�อพื้ฒันาทัักัษะกัารพ่ื้ดัใหด่้ัยู่ิ�งขึ้้�น
• เรยู่่นร่ท่้ั�จะจดับนัท้ักัเนื�อหาสำาคัุญ ถอดัคุวิาม สรุปั จดััระเบยู่่บ ใส�คุำาอธิบิายู่ปัระกัอบ 

และอ้างอิงขึ้อ้ม่ลจากัแหล�งขึ้อ้ม่ลต�างๆ
• อ�าน และวิเิคุราะหส์ื�อทัางกัารอ�านด้ัานวิชิากัารในบรบิทัท่ั�หลากัหลายู่
• พื้ฒันาทัักัษะกัารเขึ้ยู่่น และใชห้ลกััเกัณฑ์์ทัางวิชิากัารท่ั�เหมาะสมในกัารเขึ้ยู่่นปัระเภทั

เรยู่่งคุวิามแบบต�างๆ 
• เรยู่่นร่ท่้ั�จะใชร้ะบบกัารจดัักัารเรยู่่นร่ใ้นแบบต�างๆ เพื้ื�อกัารทัำางานในชั�นเรยู่่น และ

กัารปัระเมนิ เปัน็ต้น

การวิดั้ผลัเรย่น
• สอบกัลางหลกััสต่ร
• รายู่งานกัารวิจิยัู่
• เรยู่่งคุวิามตามปัระเภทัท่ั�กัำาหนดั
• กัารพ่ื้ดัและอภิปัรายู่เชงิกัลุ�ม
• สอบปัลายู่หลกััสต่ร
• สมัมนาโดัยู่นำาเสนอผ่ลงานวิจิยัู่

เมื�อสำาเรจ็กัารศ้ึกัษาในหลกััสต่ร UMELBP คุณุจะสามารถเขึ้า้ส่�หลกััสต่รขึ้องมหา
วิทิัยู่าลยัู่เมลเบริน์ (The University of Melbourne) โดัยู่ไม�ต้องผ่�านกัารทัดั
สอบอื�นๆ เพื้ิ�มเติม (อาทิั IELTS, TOEFL หรอื PTE)

UMELBP มุ�งเน้นไปัท่ั�กิัจกัรรมทัางวิชิากัารท่ั�แท้ัจรงิ อาทิั กัารบรรยู่ายู่ กัารสมัมนา 
กัารวิจิยัู่และกัารคิุดัเชงิวิพิื้ากัษ์ เพื้ื�อพื้ฒันากัารใชภ้าษาอังกัฤษ ตลอดัจนทัักัษะกัาร
เรยู่่นขึ้องคุณุใหด่้ัยู่ิ�งขึ้้�น ด้ัวิยู่กัารเขึ้า้ร�วิมเวิริค์ุชอ็ปั กัารใชอุ้ปักัรณ์พื้กัพื้าต�างๆ และ
แหล�งขึ้อ้ม่ลอื�นๆ คุณุจะได้ัรบักัารฝึักัอบรมใหเ้ปัน็ผ้่่เรยู่่นท่ั�มป่ัระสทิัธิภิาพื้ ในขึ้ณะ
เด่ัยู่วิกัันก็ัยู่งัคุงใหอิ้สระแกั�คุณุในกัารเรยู่่นร่ข้ึ้อ้ม่ลต�างๆ ท่ั�คุณุสนใจ

เกณฑ์์การเข้า้เรย่น
พื้จิารณาจากัคุะแนน IELTS, TOEFL หรอื PTE  
โดัยู่คุณุสามารถดัคุ่ะแนนโดัยู่ละเอ่ยู่ดัได้ัท่ั�เวิบ็ไซต์ขึ้องเรา 

ภาพื้โด้ยรวิมข้อังหลัักส้ตู่ร
• ฝึักัฝันกัารระบุและอธิบิายู่ขึ้อ้ม่ลต�างๆ ด้ัวิยู่กัารฟังัและกัารจดับนัท้ักั
• วิางแผ่น วิจิยัู่ และอธิบิายู่เนื�อหา เพื้ื�อใชใ้นกัารสมัมนาต�างๆ รวิมไปัถ้งกัารโต้ตอบ

เพื้ื�อพื้ฒันาทัักัษะกัารพ่ื้ดัใหด่้ัยู่ิ�งขึ้้�น
• เรยู่่นร่ท่้ั�จะจดับนัท้ักัเนื�อหาสำาคัุญ ถอดัคุวิาม สรุปั จดััระเบยู่่บ ใส�คุำาอธิบิายู่ปัระกัอบ 

และอ้างอิงขึ้อ้ม่ลจากัแหล�งขึ้อ้ม่ลต�างๆ
• อ�าน และวิเิคุราะหส์ื�อทัางกัารอ�านด้ัานวิชิากัารในบรบิทัท่ั�หลากัหลายู่
• เรยู่่นร่ท่้ั�จะใชร้ะบบกัารจดัักัารเรยู่่นร่ใ้นแบบต�างๆ เพื้ื�อกัารทัำางานในชั�นเรยู่่น และ

กัารปัระเมนิ เปัน็ต้น

การวิดั้ผลัเรย่น
• สอบกัลางหลกััสต่ร
• รายู่งานกัารวิจิยัู่
• สอบปัลายู่หลกััสต่ร
• สมัมนาโดัยู่นำาเสนอผ่ลงานวิจิยัู่

UMELBP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE 
ENGLISH LANGUAGE 
BRIDGING PROGRAM

UMELBP PREP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE 
ENGLISH LANGUAGE BRIDGING 
PROGRAM PREPARATION

วิธิีก่ารส้มคัุรเข้า้เรย่น

ระยะเวิลัา           10 สปััดัาหต์�อหลกััสต่ร
เวิลัาเรย่น4    8.30 – 13.00 น. หรอื 13.00 – 17.30 น.

จำำานวินนักเรย่นส้งูส้ดุ้ต่่อัห้อัง       18 คุน
ชั่ั�วิโมงเรย่นต่่อัส้ปัูด้าห์  

20 ชั�วิโมงต�อสปััดัาหส์ำาหรบักัารเรยู่่นในชั�นเรยู่่น และเพื้ิ�มเติมอ่กั 5 ชั�วิโมงต�อสปััดัาห์
ตลอดัทัั�งหลกััสต่ร สำาหรบักัารศ้ึกัษาด้ัวิยู่ตนเอง กัารเขึ้า้เวิริค์ุชอ็ปั และกัารทัำาวิจิยัู่ใน
หวัิขึ้อ้ท่ั�สนใจ

รายลัะเอ่ัยด้ส้ำาคัุญข้อังหลัักส้ตู่ร UMELBP PREP & UMELBP

ส้มคัุรเรย่นท่�มหาวิทิยา
ลััยเมลัเบิริน์  

(The University of 
Melbourne)

ส้มคัุรเรย่นท่�ส้ถาบินั 
Hawthorn-
Melbourne

ยน้ยนัการลังทะเบิย่นข้อัง
คุณุกับิส้ถาบินั 
Hawthorn-
Melbourne

ยน้ยนัการลังทะเบิย่นข้อังคุณุ
กับิมหาวิทิยาลััยเมลัเบิริน์  
(The University of 

Melbourne)

ส้มคัุรวิซ่่า่แพื้ค็ุ 
เกจำข้อังคุณุ



facebook.com/HawthornMelbourne

@HawthornMelbourne

442 Auburn Road
Hawthorn VIC 3122 Australia
เบอร์โ์ทร์   +61 3 9815 4000
อีเมล   enquiries@hawthornenglish.vic.edu.au 

Hawthorn Learning Pty Ltd
ABN 50 124 208 171
รหัสัผู้้�ใหั�บรกิาร 02931G

ข้อ้มูลเพิ่่�มเต่ิม
hawthornenglish.edu.au/umelbp
hawthornenglish.edu.au/faq-page

ร์หััส CRICOS
University of Melbourne English Language  
Bridging Program Preparation (UMELBP Prep): 0101910

University of Melbourne English Language  
Bridging Program (UMELBP): 063648E

สถาบันั Hawthorn-Melbourne ได้้รับััการัรับััรัองจากมหาวิทิยาลััยเมลัเบัริัน์ (The 
University of Melbourne) ใหเ้ป็น็ผู้้้ใหบ้ัรักิารัหลัักสต้รัภาษาอังกฤษแบับัเข้ม้ข้น้สำาหรับัั
นักศึึกษาต่างชาติในเมลัเบัริัน์ 
เน้�อหาข้อ้ม้ลัในคู่้่มอ้น้�ถก้รับััรัองคู่วิามถก้ต้องในเด้้อนมน้าคู่ม 2022 การัเป็ลั้�ยนแป็ลังใน
สถานการัณ์์หลัังจากวินัดั้งกลั่าวิอาจสง่ผู้ลัต่อคู่วิามถก้ต้องหรัอ้คู่วิามเป็ลั้�ยนแป็ลังข้องข้อ้ม้ลั 
สถาบันั Hawthorn-Melbourne ข้อสงวินสทิธิ์ิ�ในการัเป็ลั้�ยนแป็ลังเน้�อหาในคู่้่มอ้น้�โด้ยไม่
จำาเป็น็ต้องแจ้งใหท้รัาบั
ผู้้้อ่านมห้น้าท้�ตรัวิจสอบัแลัะยน้ยนัข้อ้ม้ลัด้้วิยการัติด้ต่อกับัสถาบันั Hawthorn-
Melbourne

คู่้่มอ้น้�ได้้ทำาการัแจกจ่ายโด้ยไมคิู่่ด้คู่่าใชจ้่ายใด้ๆ
พิมิพิเ์ม่�อ 2022.
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Hawthorn-Melbourne

hawthornenglish.edu.au
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