สถาบันที่ดีกวา
เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและโปรแกรม

เวลลิ ง ตั น
โอ๊ ค แลนด์
นิ ว ซี แ ลนด์

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท
เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนหนึ่งใน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนําของประเทศ
นิวซีแลนด ซึ่งมีถึง 2 แคมปส ทั้งที่ตั้งอยูใน
ใจกลางเมืองเวลลิงตัน และชานเมืองชายทะเล
ในเมืองโอคแลนด

เกี่ยวกับการฝกงานในสาขาตางๆ การทํางานอาสาสมัครและโปรแกรมกีฬาตางๆ
ยิ่งไปกวานี้เรายังเปนหนึ่งในสมาชิกของคอมโบ
สคูล (Combo Schools) รวมกับสถาบัน
สอนภาษาอีก 3 สถาบันไดแก Worldwide English
(เมืองโอคแลนด), New Horizon College
(เมืองเนเปยร) และ Languages Schools NZ
(เมืองควีนสทาวน)

แคมปเบลไดรับการจัดระดับใหเปนสถาบัน
สอนภาษาประเภทที่ 1 (ระดับสูงสุด) และ
นักเรียนที่ลงเรียนเต็มเวลาเปนระยะเวลา
14 สัปดาหหรือมากกวายังสามารถทํางาน
พารทไทมไดมากถึง 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
อีกดวย

นักเรียนที่แคมปเบลมีความกาวหนาในการ
ใชภาษาอังกฤษอยางชัดเจน ดวยวิธีวิทยาการ
การสอนที่ทันสมัยของเรา บวกกับการทดสอบ
วัดระดับนักเรียนอยางสมําเสมอ พรอมดวย
ความชวยเหลือพิเศษหลากหลายชองทาง
ในสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูอันยอดเยี่ยม
ที่จะทําใหนักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษไดถึงขีดสุด

แคมปเบลเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
สําหรับผูที่ตองการฝกการสนทนาขั้นพื้นฐาน
และการเตรียมตัวสอบ ทั้งสอบเขาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร

สําหรับขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบละเอียด รวมถึงตารางเรียน คาเลาเรียน
และคาลงทะเบียนเรียน กรุณาติดตอที่ :
info@campbell.ac.nz

www.campbell.ac.nz

ขอมูลอื่นๆ
วันเริ่มเรียน : ทุกวันจันทร
ปริมาณนักเรียน : ประมาณ
(ไมเกิน 16 คน)

10 – 12

คนตอหอง

ระยะเวลาหลักสูตร: 2-48 สัปดาห
/ เลือกเรียนไดทั้งแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา
ระดับ : ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
อายุ : 13 ปขึ้นไป (ขึ้นอยูกับหลักสูตร)
แคมปสที่ตั้ง: เวลลิงตัน - ใจกลางเมือง
/ โอคแลนด - ชานเมืองชายทะเล

ทําไมตองเรียนที่แคมปเบล

สิง่ อํานวยความสะดวก
(แคมปสเวลลิงตัน)
อาจารยของแคมปเบลทุกทาน
ไดผานการอบรมหลักสูตร
สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ
(CELTA) ซึ่งไดรับการรับรอง
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ประเทศอังกฤษ

หากเรียนตั้งแต 6 สัปดาหขึ้นไป
สามารถเลือกเรียนไดทั้งสองแคมปส
ระหวางเวลลิงตันและโอคแลนด
โดยไมเสียคาใชจายในการเดินทาง

สามารถเขาเรียนตอในระดับ
มัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
ในนิวซีแลนดได

มีโปรแกรมการเรียน
ใหเลือกหลากหลาย

มีคลาสเรียนแบบตัวตอตัว
โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนทุกคน

ในสภาพแวดลอมที่เปนกันเอง
เหมือนคนในครอบครัว

ใหเวลลิงตันเปนแคมปส
ที่คุณเลือก

ใชชีวิต เลาเรียนและเลน
สนุกในเมืองโอคแลนด

เปนเมืองหลวงของนิวซีแลนดและยังเปนที่ตั้งของ
สถานทูตมากกวา 40 7ประเทศรวมถึงสถานกงสุลตางๆ
ประตูเมือง – ตั้งอยูในตําแหนงใจกลาง
ประเทศนิวซีแลนด และเปนประตูไปสู
เกาะเหนือและเกาะใต

คุณภาพชีวิต :
เมืองโอคแลนดไดรับการจัดอันดับจากการสํารวจ
คุณภาพชีวิตโดย Mercer วาเปนเมืองที่นาอยู
ที่สุดเปนอันดับที่ 3 ของโลก

เวลลิงตันเปนเมืองศูนยกลางแหงนวัตกรรม
ของนิวซีแลนด - มีทั้งบริษัทเกม และ
บริษัทผลิตสื่ออินเตอรแอคทีฟและเวบไซต
ชั้นนําของโลกมากมาย
เมืองปลอดภัย - ติดอันดับ 1 ใน 10 เมือง
ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก และเปนเมืองหลวงเพียง
เมืองเดียวในโลกที่องคการอนามัยโลกขนานนาม
วาเปน “ชุมชนปลอดภัย”
เมืองหลวงแหงอาหาร – เวลลิงตันเปนเมือง
ที่หลงใหลในรสชาติของอาหาร จะเห็นไดวา
มีจํานวนรานกาแฟ ภัตตาคาร และบารมากกวา
ที่กรุงนิวยอรกเสียอีก

มหาอํานาจทางการเงิน :
ในฐานะที่นิวซีแลนดเปนประเทศมหาอํานาจ
ทางการเงินและเศรษฐกิจ
ดังนั้นความตองการในบุคลากรที่มีฝมือจึงมีเปน
จํานวนมาก
และโอกาสในการเติบโตทางดานเศรษฐกิจก็ยังคง
เปดกวางในอีกหลายชองทาง
ไลฟสไตลในเมือง :
โอคแลนดเปรียบเสมือนสนามเด็กเลนที่ทันสมัย
สไตลเมืองใหญที่ดีที่สุด ซึ่งแวดลอมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงาม จะมีที่ไหนอีกที่คุณจะสามารถ
ทํากิจกรรมไดทั้งลองเรือใบ ขี่มา ปนเขา เลนเสิรฟ
พายแพดเดิลบอรด และขี่จักรยานเสือภูเขา
โดยการเดินทางเพียงแคหนึ่งชั่วโมงจากเมือง
ที่ทันสมัยเชนนี้

• ฟรีอินเตอรเน็ต Wi - Fi ความเร็วสูง
• โรงอาหาร และหองนั่งเลนรวมสําหรับ
นักเรียน
• ศูนยการเรียนรูอันทันสมัย ที่มีทั้งหองสมุด
และคอมพิวเตอร
• จํานวนหองเรียนมากถึง 15 หองและ
หองชมภาพยนตร
• อยูใกลบาร รานอาหาร และคาเฟมากมาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตทางการของเมืองเวลลิงตัน
www.wellingtonnz.com

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตทางการของเมืองโอคแลนด
www.aucklandnz.com

Credit: Chris Williams

หลักสูตรและโปรแกรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
แคมปเบล

หลักสูตรภาษา
เพื่อการศึกษาตอ

ภาษาอังกฤษกับแคมปเบล
และการทํางาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อศึกษาตอ
ระดับมัธยมปลาย

การจัดหางาน

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของ
เรานั้น มีสําหรับนักเรียนตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ
สูง นอกจากนี้ยังเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่ตองการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสาร การทองเที่ยวและการ
ทํางาน
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาทักษะทางดานการอาน การเขียน
การฟง และการพูดเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีสอนตั้งแตระดับเริ่ม
ตนจนถึงระดับสูง
นอกจากนี้เรายังมีการจัดอบรมพิเศษ ทั้งดาน
การออกเสียง การอาน และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
นักเรียนทุกคนที่แคมปเบลจะไดรับการเรียนแบบ
ตัวตอตัวทุกสัปดาห ตามโปรแกรมการเรียนของ
ตัวเอง
Campbell.ac.nz/english

หลักสูตรนี้จะชวยเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียนที่ตองการเขารับการศึกษาตอระดับ
มัธยมปลายในโรงเรียนของนิวซีแลนด
สําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษนอย
เราจะมุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษและพัฒนาพื้นฐานดานคําศัพทตางๆ
สําหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ที่สูงกวา หลักสูตรนี้จะชวยปูพื้นฐานขอมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของนิวซีแลนด
เสริมทักษะและเทคนิคในการเรียนระดับมัธยมปลายใหสําเร็จ และเตรียมความพรอมในเนื้อหา
วิชาเรียน รวมถึงคําศัพทเฉพาะตางๆที่ใชในบาง
วิชา

เพราะเราตระหนักวาการหางานในตางประเทศ
อาจจะไมใชเรื่องงาย เราจึงมีบริการชวยเตรียม
ความพรอมใหแกนักเรียนไดเขาสูตลาดการจางงานไดงายขึ้น และยังชวยฝกทักษะที่จําเปนเพื่อให
ผานการสอบสัมภาษณและประสบความสําเร็จ
ในการทํางานกับนายจางนิวซีแลนด
การบริการจัดหางาน ประกอบไปดวย
• การตรวจสอบเอกสารประวัตกิ ารศ กึ ษาและ
การทํางาน
• การเตร ยี มจดหมายสมัครงาน
• การฝ กการสอบสัมภาษณงาน
• การฝ กทักษะการนําเสนอผลงาน
• การแนะนําการจางงานในชุมชนและท ีท่ ีม่ ี
การติดประกาศหางาน
Campbell.ac.nz/jobhunter

Campbell.ac.nz/high

คอมโบสคูล

การเตรียมตัวสอบวัดระดับ IELTS
หลักสูตรนี้จะชวยเตรียมความพรอมในการสอบ
IELTS เสมือนนั่งอยูในหองสอบจริง ซึ่งมีทั้งขอสอบ
แบบ Academic Module และ General Training
Module

การศึกษาที่แคมปเบล
เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนสวนหนึ่งของ
กลุมโรงเรียนการศึกษาแคมปเบล ซึ่งเปนเสนทาง
ทางการศึกษาในภูมิภาคเวลลิงตันที่เหมาะสมแกนักเรียน

หลักสูตรนี้จะชวยสงเสริมทั้งการพัฒนาในดาน
ของการใชภาษาและการเตรียมตัวสอบอยางสมดุล
ซึ่งมีความจําเปนอยางมากสําหรับการทําสอบ IELTS
ใหไดคะแนนดี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา
ของแคมปเบลพรอมทั้งเสนทางการศึกษาตางๆ
โปรดเขาไปที่

Campbell.ac.nz/ielts

Campbelleducation.co.nz

หลักสูตรภาษา
เพื่อการศึกษาตอ
Campbell Direct หลักสูตรภาษา

เพื่อการศึกษาตอมหาวิทยาลัยโดยตรง
เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษเพียงแหงเดียวในนิวซีแลนด
ที่นักเรียนไดรับสิทธิ์ไมตองสอบวัดผล IELTS
ในการเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
เมืองเวลลิงตัน
Campbell Direct ออกแบบมาเพื่อชวยใหนักเรียนที่มี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทียบเทาระดับ IELTS
5.5 สามารถเขาเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย

วิคตอเรีย เมืองเวลลิงตันไดเลย หรือสําหรับนักเรียนที่
ตองการเขาศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาในสถาบันพันธมิต
รอื่นๆของแคมปเบล
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 2-48 สัปดาห
หลักสูตรCampbell Direct 12 สัปดาห

(Combo School)
เรียนและทองเที่ยวในนิวซีแลนด
โรงเรียนภาษาคุณภาพ 4 แหงในสุดยอดทําเลทั้ง 4
คอมโบสคูลเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทําให
นักเรียนไดทั้งเรียนภาษาอังกฤษและเดินทาง
ไปทองเที่ยวทั่วนิวซีแลนด
ดวยโปรแกรม Combo นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคอมโบ
ไดตั้งแต 2 - 4 แหง ซึ่งเหมาะสําหรับนักเรียน
ที่รักการเดินทางทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษกับแคมปเบล
และการทํางาน

ฟรีคาใชจายในการเดินทางยายโรงเรียน

วุฒิบัตรบาริสตา จาก MOJO

นักเรียนในโปรแกรม Super Combo
(ลงเรียนตั้งแต12 สัปดาหขึ้นไป) ไดรับสิทธิ์
ในการเดินทางยายโรงเรียนฟรี

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวทไดรวมมือกับ
Mojo Coffee ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทกาแฟชั้นนําของ
นิวซีแลนด เพื่อพัฒนาหลักสูตรใบประกาศวุฒิบัตรที่จะชวย
ใหนักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับ
ในวงการอุตสาหกรรมกาแฟ
เนื้อหาในหลักสูตรนี้ประกอบไปดวย
• ความรูพื้นฐานของกาแฟ
• คําศัพทดานกาแฟ
• การฝกภาคปฏิบัติการใชเครื่องทํากาแฟ
ในสภาพแวดลอมของรานกาแฟจริง
• ทักษะการสื่อสารในสถานที่ทํางาน
Campbell.ac.nz/barista

เวลลิงตัน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ :
เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท
www.campbell.ac.nz

โอคแลนด
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ :
เวิลดไวด สคูล ออฟ อิงลิช
www.worldwideschoolofenglish.com

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ :
นิว ฮอไรซั่น คอลเลจ ออฟ อิงลิช
www.nhce.ac.nz

หลักสูตรปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
8 เดือน

ควีนสทาวน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ :
แลงเกวจ สคูลส นิวซีแลนด - ควีนสทาวน

Campbell.ac.nz/direct

www.languageschool.co.nz
Campbell.ac.nz/combo

หลักสูตรทั้งหมดโดยรวม
Course

Campbell English

Campbell Pathways

Campbell English
+ Work

Campbell English
+ Sports

Auckland

Wellington

Length
(weeks)

Min Age

Level

•

•

2-48

14

Beginner to Proﬁciency

IELTS Exam Preparation

•

2-48

14

Intermediate to Proﬁciency

Cambridge Exam Preparation

•

12

14

Intermediate to
Upper Intermediate

Campbell Direct
University Pathway

•

12

17

Beginner to Proﬁciency

General English

High School Preparation

•

•

2-48

13

Beginner to Proﬁciency

Holiday Booster

•

•

2

13

Beginner to Proﬁciency

Demi Au Pair Programme

•

Mojo Barista Training

•

12 or 24

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

•

4

16

Intermediate to Proﬁciency

Internship Programme

•

•

8+

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

Volunteer Programme

•

•

8-12

18

Upper Intermediate to Proﬁciency

Rugby

•

•

4+

18

Elementary to Proﬁciency

Sailing

•

4+

14

Elementary to Proﬁciency

•

4+

16

Beginner to Proﬁciency

•

4 full-time
or 10 part time

20

Advanced to Proﬁciency

Combo Schools

Campbell Teacher
Training

Cambridge CELTA

Other Services

1:1 lessons

•

•

14

Beginner to Proﬁciency

Job Hunter

•

•

18

Intermediate to Proﬁciency

นิวซีแลนด - สนามเด็กเลน
ระดับโลก
แคมปเบลมีโปรแกรมกิจกรรมที่นาสนใจ
มากมาย ซึ่งนักเรียนที่เขารวมจะไดรับทั้ง
โอกาสและประสบการณที่นาประทับใจจาก
ประเทศนิวซีแลนด นอกจากนี้ยังเปนชองทาง
ที่จะไดพบปะเพื่อนใหมและเปนการฝกฝนภาษาอังกฤษไป
ในตัว
Campbell.ac.nz/for-students

บริการชวยเหลือนักเรียน
แคมปเบลมีทีมงานที่พรอมใหความชวยเหลือ
นักเรียนในดานตางๆ เชน
• การยื่นขอวีซาและตอวีซา
• เปดบัญชีธนาคาร
• บริการซิมการดฟรี และบริการเติมเงินได
ในแคมปสที่เรียน
• แนะแนวดานวิชาการ
• วางแผนเสนทางทางการศึกษา
• ดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
กับบริษัทประกัน
• แนะนําการทองเที่ยว
• ใหคําปรึกษาเรื่องการจัดหางาน
• ใหคําปรึกษาเรื่องการจัดหาที่พัก

มารวมเปนสวนหนึ่งของครอบ
ครัวแคมปเบล
เปดรับประสบการณที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด
พรอมทั้งพบเจอเพื่อนใหมๆจากทั่วโลก แลวให
เราชวยคุณใหบรรลุเปาหมายและประสบความ
สําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
สําหรับขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบละเอียด รวมถึงตารางเรียน คาเลาเรียน
และคาลงทะเบียนเรียน กรุณาติดตอที่:
info@campbell.ac.nz

หรือเยี่ยมชมเว็บไซตของเราที่
Campbell.ac.nz

WELLINGTON

AUCKLAND

104 Dixon Street

17D Aberfeldy Ave

Te Aro

Highland Park

Wellington 6011

Auckland 2010

@CampbellNZ

New Zealand

New Zealand

TCIVideonz

PO Box 24-300

auckland@campbell.ac.nz

campbell-nz

Wellington 6142

p +64 9 534 4292

info@campbell.ac.nz

f +64 4 803 3435

p +64 4 803 3434
f +64 4 803 3435

www.campbell.ac.nz

SOCIAL

TheCampbellInstitute

campbellinstitute

