
สถาบันที่ดีกวา
เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและโปรแกรม

เวลลิงต ัน

โอ๊คแลนด์ 

นิวซีแลนด์  



เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนหนึ่งใน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษช้ันนําของประเทศ
นิวซีแลนด ซ่ึงมีถึง 2 แคมปส ทั้งท่ีต้ังอยูใน
ใจกลางเมืองเวลลิงตัน และชานเมืองชายทะเล
ในเมืองโอคแลนด

แคมปเบลไดรับการจัดระดับใหเปนสถาบัน
สอนภาษาประเภทท่ี 1 (ระดับสูงสุด) และ
นักเรียนท่ีลงเรียนเต็มเวลาเปนระยะเวลา 
14 สัปดาหหรือมากกวายังสามารถทํางาน
พารทไทมไดมากถึง 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
อีกดวย

แคมปเบลเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป
สําหรับผูที่ตองการฝกการสนทนาข้ันพื้นฐาน
และการเตรียมตัวสอบ ทั้งสอบเขาระดับมัธยม-
ปลายและมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีหลักสูตร

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท
เกี่ยวกับการฝกงานในสาขาตางๆ การทํางานอาสา-
สมัครและโปรแกรมกีฬาตางๆ

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

นักเรียนท่ีแคมปเบลมีความกาวหนาในการ
ใชภาษาอังกฤษอยางชัดเจน ดวยวิธีวิทยาการ
การสอนท่ีทันสมัยของเรา บวกกับการทดสอบ
วัดระดับนักเรียนอยางสมําเสมอ พรอมดวย
ความชวยเหลือพิเศษหลากหลายชองทาง
ในสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูอันยอดเย่ียม 
ท่ีจะทําใหนักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษไดถึงขีดสุด 

 ทําไมตองเรียนท่ีแคมปเบล   

อาจารยของแคมปเบลทุกทาน
ไดผานการอบรมหลักสูตร

สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
(CELTA) ซ่ึงไดรับการรับรอง
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

ประเทศอังกฤษ

มีคลาสเรียนแบบตัวตอตัว
โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนทุกคน 

มีโปรแกรมการเรียน
ใหเลือกหลากหลาย

ในสภาพแวดลอมท่ีเปนกันเอง 
เหมือนคนในครอบครัว 

สามารถเขาเรียนตอในระดับ
มัธยมปลายและมหาวิทยาลัย

ในนิวซีแลนดได

หากเรียนต้ังแต 6 สัปดาหข้ึนไป 
สามารถเลือกเรียนไดทั้งสองแคมปส 
ระหวางเวลลิงตันและโอคแลนด 
โดยไมเสียคาใชจายในการเดินทาง

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

www.campbell.ac.nz

ขอมูลอื่นๆ 

วันเริ่มเรียน : ทุกวันจันทร 

ปริมาณนักเรียน : ประมาณ  10 – 12 คนตอหอง 
(ไมเกิน 16 คน) 

ระยะเวลาหลักสูตร: 2-48 สัปดาห 
/ เลือกเรียนไดทั้งแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา
ระดับ : ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

อายุ : 13 ปข้ึนไป (ข้ึนอยูกับหลักสูตร) 

แคมปสท่ีต้ัง: เวลลิงตัน - ใจกลางเมือง
/ โอคแลนด - ชานเมืองชายทะเล 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
(แคมปสเวลลิงตัน)

• ฟรีอินเตอรเน็ต Wi - Fi ความเร็วสูง 

• โรงอาหาร และหองน่ังเลนรวมสําหรับ
 นักเรียน

• ศูนยการเรียนรูอันทันสมัย ที่มีทั้งหองสมุด
 และคอมพิวเตอร 

• จํานวนหองเรียนมากถึง 15 หองและ
 หองชมภาพยนตร  

• อยูใกลบาร รานอาหาร และคาเฟมากมาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีนาสนใจ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตทางการของเมืองเวลลิงตัน

www.wellingtonnz.com

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีนาสนใจ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตทางการของเมืองโอคแลนด

www.aucklandnz.com

ใหเวลลิงตันเปนแคมปส 
ที่คุณเลือก
เปนเมืองหลวงของนิวซีแลนดและยังเปนท่ีต้ังของ 
สถานทูตมากกวา 40 7ประเทศรวมถึงสถานกงสุลตางๆ
ประตูเมือง – ต้ังอยูในตําแหนงใจกลาง
ประเทศนิวซีแลนด และเปนประตูไปสู
เกาะเหนือและเกาะใต

เวลลิงตันเปนเมืองศูนยกลางแหงนวัตกรรม
ของนิวซีแลนด - มีทั้งบริษัทเกม และ
บริษัทผลิตส่ืออินเตอรแอคทีฟและเวบไซต
ชั้นนําของโลกมากมาย

เมืองปลอดภัย - ติดอันดับ 1 ใน 10 เมือง
ท่ีปลอดภัยที่สุดในโลก และเปนเมืองหลวงเพียง
เมืองเดียวในโลกท่ีองคการอนามัยโลกขนานนาม
วาเปน “ชุมชนปลอดภัย” 

เมืองหลวงแหงอาหาร – เวลลิงตันเปนเมือง
ท่ีหลงใหลในรสชาติของอาหาร จะเห็นไดวา
มีจํานวนรานกาแฟ ภัตตาคาร และบารมากกวา
ท่ีกรุงนิวยอรกเสียอีก

ใชชีวิต เลาเรียนและเลน
สนุกในเมืองโอคแลนด
คุณภาพชีวิต : 
เมืองโอคแลนดไดรับการจัดอันดับจากการสํารวจ
คุณภาพชีวิตโดย Mercer วาเปนเมืองท่ีนาอยู
ที่สุดเปนอันดับท่ี 3 ของโลก

มหาอํานาจทางการเงิน :
ในฐานะท่ีนิวซีแลนดเปนประเทศมหาอํานาจ
ทางการเงินและเศรษฐกิจ 
ดังน้ันความตองการในบุคลากรท่ีมีฝมือจึงมีเปน
จํานวนมาก 
และโอกาสในการเติบโตทางดานเศรษฐกิจก็ยังคง
เปดกวางในอีกหลายชองทาง

ไลฟสไตลในเมือง : 
โอคแลนดเปรียบเสมือนสนามเด็กเลนท่ีทันสมัย
สไตลเมืองใหญที่ดีที่สุด ซ่ึงแวดลอมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงาม จะมีที่ไหนอีกท่ีคุณจะสามารถ
ทํากิจกรรมไดทั้งลองเรือใบ ข่ีมา ปนเขา เลนเสิรฟ 

พายแพดเดิลบอรด และข่ีจักรยานเสือภูเขา 
โดยการเดินทางเพียงแคหน่ึงชั่วโมงจากเมือง
ที่ทันสมัยเชนน้ี
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หลักสูตรและโปรแกรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แคมปเบล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป  

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดของ
เราน้ัน มีสําหรับนักเรียนต้ังแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ
สูง นอกจากน้ียังเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีตองการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร การทองเท่ียวและการ
ทํางาน

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษท่ัวไปจะครอบคลุม
ท้ังการพัฒนาทักษะทางดานการอาน การเขียน 
การฟง และการพูดเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมีสอนต้ังแตระดับเริ่ม
ตนจนถึงระดับสูง

นอกจากน้ีเรายังมีการจัดอบรมพิเศษ ทั้งดาน
การออกเสียง การอาน และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

นักเรียนทุกคนท่ีแคมปเบลจะไดรับการเรียนแบบ
ตัวตอตัวทุกสัปดาห ตามโปรแกรมการเรียนของ
ตัวเอง

Campbell.ac.nz/english

การเตรียมตัวสอบวัดระดับ IELTS   

หลักสูตรน้ีจะชวยเตรียมความพรอมในการสอบ 
IELTS เสมือนนั่งอยูในหองสอบจริง ซ่ึงมีทั้งขอสอบ
แบบ Academic Module และ General Training 

Module

หลักสูตรน้ีจะชวยสงเสริมท้ังการพัฒนาในดาน
ของการใชภาษาและการเตรียมตัวสอบอยางสมดุล 
ซ่ึงมีความจําเปนอยางมากสําหรับการทําสอบ IELTS 
ใหไดคะแนนดี 

Campbell.ac.nz/ielts

หลักสูตรภาษา

เพื่อการศึกษาตอ

Campbell Direct หลักสูตรภาษา

เพื่อการศึกษาตอมหาวิทยาลัยโดยตรง

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษเพียงแหงเดียวในนิวซีแลนด
ท่ีนักเรียนไดรับสิทธ์ิไมตองสอบวัดผล IELTS 

ในการเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 
เมืองเวลลิงตัน

Campbell Direct ออกแบบมาเพ่ือชวยใหนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทียบเทาระดับ IELTS 

5.5 สามารถเขาเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานท่ีมหาวิทยาลัย
วิคตอเรีย เมืองเวลลิงตันไดเลย หรือสําหรับนักเรียนท่ี
ตองการเขาศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาในสถาบันพันธมิต
รอื่นๆของแคมปเบล

หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป 2-48 สัปดาห 

หลักสูตรCampbell Direct 12 สัปดาห

หลักสูตรปรับพื้นฐานท่ีมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 
8 เดือน

Campbell.ac.nz/direct

หลักสูตรภาษา

เพื่อการศึกษาตอ  

หลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อศึกษาตอ

ระดับมัธยมปลาย 

หลักสูตรน้ีจะชวยเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียนท่ีตองการเขารับการศึกษาตอระดับ
มัธยมปลายในโรงเรียนของนิวซีแลนด

สําหรับนักเรียนท่ีมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษนอย 
เราจะมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษา 
อังกฤษและพัฒนาพ้ืนฐานดานคําศัพทตางๆ

สําหรับนักเรียนท่ีภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ที่สูงกวา หลักสูตรน้ีจะชวยปูพื้นฐานขอมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของนิวซีแลนด 
เสริมทักษะและเทคนิคในการเรียนระดับมัธยม-
ปลายใหสําเร็จ และเตรียมความพรอมในเน้ือหา
วิชาเรียน รวมถึงคําศัพทเฉพาะตางๆท่ีใชในบาง
วิชา

Campbell.ac.nz/high

การศึกษาท่ีแคมปเบล

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวท เปนสวนหน่ึงของ
กลุมโรงเรียนการศึกษาแคมปเบล ซ่ึงเปนเสนทาง
ทางการศึกษาในภูมิภาคเวลลิงตันท่ีเหมาะสมแกนักเรียน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษา
ของแคมปเบลพรอมท้ังเสนทางการศึกษาตางๆ 
โปรดเขาไปท่ี

Campbelleducation.co.nz 

ภาษาอังกฤษกับแคมปเบล

และการทํางาน

วุฒิบัตรบาริสตา จาก MOJO 

เดอะ แคมปเบล อินสทิทิวทไดรวมมือกับ 
Mojo Coffee ซ่ึงเปนหน่ึงในบริษัทกาแฟชั้นนําของ
นิวซีแลนด เพื่อพัฒนาหลักสูตรใบประกาศวุฒิบัตรท่ีจะชวย
ใหนักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับ
ในวงการอุตสาหกรรมกาแฟ

เน้ือหาในหลักสูตรน้ีประกอบไปดวย
• ความรูพื้นฐานของกาแฟ 

• คําศัพทดานกาแฟ 

• การฝกภาคปฏิบัติการใชเคร่ืองทํากาแฟ
 ในสภาพแวดลอมของรานกาแฟจริง

• ทักษะการส่ือสารในสถานท่ีทํางาน 

Campbell.ac.nz/barista

ภาษาอังกฤษกับแคมปเบล

และการทํางาน  

การจัดหางาน 

เพราะเราตระหนักวาการหางานในตางประเทศ
อาจจะไมใชเรื่องงาย เราจึงมีบริการชวยเตรียม
ความพรอมใหแกนักเรียนไดเขาสูตลาดการจาง-
งานไดงายข้ึน และยังชวยฝกทักษะท่ีจําเปนเพื่อให
ผานการสอบสัมภาษณและประสบความสําเร็จ
ในการทํางานกับนายจางนิวซีแลนด

การบริการจัดหางาน ประกอบไปดวย  
• การตรวจสอบเอกสารประวตักิารศ กึษาและ
 การทาํงาน

• การเตร ยีมจดหมายสมคัรงาน

• การฝ กการสอบสมัภาษณงาน 

• การฝ กทกัษะการนาํเสนอผลงาน

• การแนะนาํการจ างงานในชมุชนและท ีท่ ีม่ ี
 การตดิประกาศหางาน

Campbell.ac.nz/jobhunter

คอมโบสคูล 

(Combo School)

เรียนและทองเที่ยวในนิวซีแลนด

โรงเรียนภาษาคุณภาพ 4 แหงในสุดยอดทําเลท้ัง 4 
คอมโบสคูลเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดท่ีจะทําให
นักเรียนไดทั้งเรียนภาษาอังกฤษและเดินทาง
ไปทองเท่ียวทั่วนิวซีแลนด

ดวยโปรแกรม Combo นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคอมโบ
ไดต้ังแต 2 - 4 แหง ซ่ึงเหมาะสําหรับนักเรียน
ท่ีรักการเดินทางทองเท่ียว

ฟรีคาใชจายในการเดินทางยายโรงเรียน

นักเรียนในโปรแกรม Super Combo 

(ลงเรียนต้ังแต12 สัปดาหข้ึนไป) ไดรับสิทธ์ิ
ในการเดินทางยายโรงเรียนฟรี

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

ควีนสทาวน 
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ : 
แลงเกวจ สคูลส นิวซีแลนด - ควีนสทาวน

www.languageschool.co.nz

Campbell.ac.nz/combo



Course Auckland Wellington Length

(weeks)

Min Age Level

Campbell English General English • • 2-48 14 Beginner to Profi ciency

IELTS Exam Preparation • 2-48 14 Intermediate to Profi ciency

Cambridge Exam Preparation • 12 14 Intermediate to 

Upper Intermediate

Campbell Pathways Campbell Direct 

University Pathway

• 12 17 Beginner to Profi ciency

High School Preparation • • 2-48 13 Beginner to Profi ciency

Holiday Booster • • 2 13 Beginner to Profi ciency

Campbell English 

+ Work

Demi Au Pair Programme • • 12 or 24 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Mojo Barista Training • 4 16 Intermediate to Profi ciency

Internship Programme • • 8+ 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Volunteer Programme • • 8-12 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Campbell English 

+ Sports

Rugby • • 4+ 18 Elementary to Profi ciency

Sailing • 4+ 14 Elementary to Profi ciency

Combo Schools • 4+ 16 Beginner to Profi ciency

Campbell Teacher 

Training

Cambridge CELTA • 4 full-time 

or 10 part time

20 Advanced to Profi ciency

Other Services 1:1 lessons • • 14 Beginner to Profi ciency

Job Hunter • • 18 Intermediate to Profi ciency

 

หลักสูตรท้ังหมดโดยรวม

นิวซีแลนด - สนามเด็กเลน
ระดับโลก
แคมปเบลมีโปรแกรมกิจกรรมท่ีนาสนใจ
มากมาย ซ่ึงนักเรียนท่ีเขารวมจะไดรับท้ัง
โอกาสและประสบการณที่นาประทับใจจาก
ประเทศนิวซีแลนด นอกจากน้ียังเปนชองทาง
ท่ีจะไดพบปะเพื่อนใหมและเปนการฝกฝนภาษาอังกฤษไป
ในตัว

Campbell.ac.nz/for-students

บริการชวยเหลือนักเรียน 
แคมปเบลมีทีมงานท่ีพรอมใหความชวยเหลือ
นักเรียนในดานตางๆ เชน

• การยื่นขอวีซาและตอวีซา

• เปดบัญชีธนาคาร

• บริการซิมการดฟรี และบริการเติมเงินได
 ในแคมปสท่ีเรียน

• แนะแนวดานวิชาการ

• วางแผนเสนทางทางการศึกษา 

• ดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
 กับบริษัทประกัน

• แนะนําการทองเท่ียว

• ใหคําปรึกษาเร่ืองการจัดหางาน

• ใหคําปรึกษาเร่ืองการจัดหาท่ีพัก

มารวมเปนสวนหนึ่งของครอบ
ครัวแคมปเบล
เปดรับประสบการณท่ีดีที่สุดของนิวซีแลนด 
พรอมท้ังพบเจอเพื่อนใหมๆจากท่ัวโลก แลวให
เราชวยคุณใหบรรลุเปาหมายและประสบความ
สําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

สําหรับขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบละเอียด รวมถึงตารางเรียน คาเลาเรียน

และคาลงทะเบียนเรียน กรุณาติดตอที่:  
info@campbell.ac.nz 

หรือเยี่ยมชมเว็บไซตของเราท่ี 

Campbell.ac.nz



WELLINGTON

104 Dixon Street

Te Aro

Wellington 6011

New Zealand

PO Box 24-300

Wellington 6142

info@campbell.ac.nz

p +64 4 803 3434

f +64 4 803 3435

 

AUCKLAND

17D Aberfeldy Ave

Highland Park

Auckland 2010

New Zealand

auckland@campbell.ac.nz

p +64 9 534 4292

f +64 4 803 3435

SOCIAL

TheCampbellInstitute

@CampbellNZ 

TCIVideonz

campbell-nz

campbellinstitute

www.campbell.ac.nz 


