
ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้

โอค๊แลนด์
นิวซแีลนด์

เวลลงิตัน
นิวซแีลนด์

นกัเรยีนท้ังหมด 80 – 120 คน
ขนาดคลาสโดยเฉลีย่
10 – 14 (มากสดุ 18 คน)

สิง่อ�านวยความสะดวก
• หอ้งเรยีน 9 หอ้ง
• ครวัส�าหรบันกัเรยีน
• Wi-Fi ฟรี
• ชาและกาแฟฟรี

นกัเรยีนท้ังหมด 130 – 190 คน
ขนาดคลาสโดยเฉลีย่
12 – 13 (มากสดุ 18 คน)

สิง่อ�านวยความสะดวก
• หอ้งเรยีน 12+ หอ้ง
• ศูนยก์ารศึกษา
• ครวัส�าหรบันักเรยีน
• Wi-Fi ฟรี



ส�าหรบัขอ้มูลโดยละเอียด โปรดเขา้ชมท่ี campbell.ac.nz

โปรแกรม 2019

Campbell Demi Au Pair Programme
โปรแกรมนีเ้ปดิโอกาสใหค้ณุพกัอาศัย และท�างานในบา้นท่ีนวิซแีลนด์ โดยสว่นใหญ่ท�างานเปน็ผูด้แูลเด็ก ควบคูกั่บการเรยีน
ภาษาอังกฤษ Demi Au Pair ท�างานไดส้งูสดุ 20 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์และสามารถเรยีนภาษาอังกฤษได้ 15 หรอื 20 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห ์(เชน่ General English, PTE/IELTS/Cambridge: Advanced Exam Preparation)

General English
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเรง่รดัท่ีออกแบบมาส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการพฒันาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การท�างาน หรอืการเดินทาง เนื้อหาของหลักสตูรครอบคลมุด้านค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะทัง้หมด  
(การฟงั การฟงั การอ่าน และการเขยีน) 

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน/โอ๊คแลนด์
วนัเริม่เรยีน ทกุวนัจนัทร์
ระยะเวลา 2 – 48 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ Elementary* +
อายุ 14+

IELTS Exam Preparation
โปรแกรมนี้ออกแบบมาส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการสอบผา่นส�าหรบัการสอบ IELTS เพื่อใหม้คีณุสมบติัตามท่ีก�าหนดใน
การเขา้เรยีนโรงเรยีนนานาชาติ หรอืสถาบนัอุดมศึกษา ในแต่ละสปัดาห ์นักเรยีนต้องฝึกท�าแบบทดสอบอยา่งน้อยหนึ่งชุด 
(การอ่าน การเขยีน และ/หรอืการฟงั) และอาจเขา้รว่มการฝึกทดสอบการพูดโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เติม

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน/โอ๊คแลนด์
วนัเริม่เรยีน ทกุวนัจนัทร์
ระยะเวลา 2 – 12 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
อายุ 14+

Campbell Pre-vocational
นักเรยีนจะได้พฒันาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เมื่อเขา้สูร่ะดับอาชวีศึกษากับสถาบนัในกลุ่มของ New 
Education Group ในตอนท้ายของโปรแกรม นักเรยีนจะท�าแบบทดสอบภาษาอังกฤษกับสถาบนัภายนอกซึ่ง 
Campbell จะมอบสว่นลดค่าสอบให้

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน/โอ๊คแลนด์
วนัเริม่เรยีน วนัจนัทรใ์ดก็ได้
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
ระยะเวลา 2 – 12 สปัดาห์
อายุ 16+

Cambridge CELTA
CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) เป็นคณุวุฒใินการสอน
ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรบัทัว่โลก ในหลักสตูรจะมกีารผสมผสานระหวา่งประสบการณ์การสอน
เชงิปฏิบติั วธิกีารสอน และเทคนิคการสอนในหอ้งเรยีน คณุวุฒกิารศึกษามาตรฐานวชิาชพีนี้เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบั
ผูท่ี้ต้องการเขา้สูว่ชิาชพีครูสอนภาษาอังกฤษ และไมจ่�าเป็นต้องมปีระสบการณ์การสอนมาก่อน 

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน
วนัเริม่เรยีน 29 เม.ย., 4 พ.ย.  
 (เต็มเวลา)
 หรอื 29 ม.ิย. (ไมเ่ต็มเวลา)
ระยะเวลา 4 สปัดาห ์(เต็มเวลา) หรอื
 10 สปัดาห ์(ไมเ่ต็มเวลา)
ระดับภาษาองักฤษ Advanced +
อายุ 18+

Cambridge Exam Preparation

โปรแกรมนี้จะเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนเพื่อสอบ Cambridge C1 Advanced และจดัใหม้กีารพฒันาด้านภาษา  
และการเตรยีมตัวสอบอยา่งเหมาะสม นักเรยีนสามารถท�าแบบฝึกหดัเตรยีมสอบรายสปัดาหภ์ายใต้เง่ือนไขเหมอืนการ
สอบจรงิ และมโีอกาสได้รบัการชว่ยเหลือแบบตัวต่อตัวกับครูทกุสปัดาหโ์ดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เติม

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน
วนัเริม่เรยีน 4 ก.พ., 9 ก.ย.
ระยะเวลา 2 – 12 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ  Upper Intermediate +
อายุ 14+

Campbell Pre-foundation
Campbell Institute วทิยาเขตเวลลิงตัน เสนอโปรแกรมเสน้ทางการเรยีนภาษาอังกฤษใหกั้บนักเรยีนท่ีต้องการ
เขา้เรยีน Victoria University of Wellington Foundation Studies Programme โดยไมต้่องท�าการสอบ
ภาษากับศูนยก์ารสอบภายนอก

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน
วนัเริม่เรยีน 7 ม.ค., 1 เม.ย.,
 24 ม.ิย., 16 ก.ย.
ระยะเวลา 2 – 12 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
อายุ 16+

Campbell Barista Training

ในเวลลิงตัน Campbell รว่มเป็นพนัธมติรกับ Flight Coffee เพื่อใหน้ักเรยีนได้รบัคณุวุฒติามมาตรฐานทาง
ธุรกิจ นักเรยีนสามารถเลือกเรยีนหลักสตูรภาษาอังกฤษของ Campbell ได้อยา่งเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการ
เรยีนในโปรแกรมการฝึกอบรมบารสิต้า (Barista Training)

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน
วนัเริม่เรยีน 7 ม.ค., 1 เม.ย.,
 24 ม.ิย., 16 ก.ย.
ระยะเวลา 4 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
อายุ 16+

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน/โอ๊คแลนด์
วนัเริม่เรยีน ทกุวนัจนัทร*์
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
อายุ 18+
*วนัเริม่เรยีนขึ้นอยูกั่บความพรอ้มของครอบครวั

PTE Academic Exam Preparation
โปรแกรมนี้เหมาะส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องสอบผา่น Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 
โดยโปรแกรมมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาทักษะการใชภ้าษาของนักเรยีน และจดัเตรยีมกลวธิกีารฝึกปฏิบติัเพื่อใหก้ารสอบ
ประสบผลส�าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ นักเรยีนได้ใชส้ื่อการเรยีนท่ีหลากหลาย

เปิดสอนท่ี เวลลิงตัน
วนัเริม่เรยีน ทกุวนัจนัทร์
ระยะเวลา 2 – 12 สปัดาห์
ระดับภาษาอังกฤษ Intermediate +
อายุ 14+

* ชัน้เรยีนส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นอาจเปิดสอนในเวลลิงตันส�าหรบันักเรยีนท่ีไมม่พีื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยขึ้นอยูกั่บจ�านวนนักเรยีนท่ีลงเรยีน ยงัไมม่กีาร
ก�าหนดสถานท่ีแน่นอน


