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นัักศึึกษาที่่�อยู่่�นัอกประเที่ศึออสเตรเลี่ยู่สามารถลีงที่ะเบี่ยู่นัเร่ยู่นัแลีะสำาเร็จการศึึกษาในัหลีักส่ตร
ภาษาอังกฤษของ TAFE NSW ได้้ พััฒนัาที่ักษะการอ�านั การเข่ยู่นั การพ่ัด้ แลีะการฟัังของที่�านั  
แลีะเตร่ยู่มตัวให้พัร้อมสำาหรับีการศึึกษาต�อในัอนัาคต งานัในัฝัันั แลีะชี่วิตของที่�านัในัฐานัะผู้่้พั่ด้
ภาษาอังกฤษ 

เตร่ยมพัร้อัมสำำาหรับการเร่�มเร่ยนในหลัักสำูตรอัาชี่วศึึกษาหรือัอัุดมศึึกษาขอังทั่านได้ทั่�  
TAFE NSW

เร่ยนภาษาอัังกฤษทั่�สำถาบัน TAFE NSW 

การสำนับสำนุนอัอันไลัน์อัย่างมือัอัาชี่พั
ด้วยการสำนับสำนุนขอังทั่มไอัทั่ขอังเรา เราขอัเสำนอัประสำบการณ์์การเร่ยนรู้คุณ์ภาพัสำูงสำุดแก่นักศึึกษา
ขอังเรา แลัะทัำาให้สำามารถบรรลัุเป้าหมายด้านภาษาอัังกฤษได้ การเร่ยนรู้แบบเชีื�อัมโยง (Connected 
Learning) ขอัง TAFE NSW ทัำาให้ครูแลัะนักศึึกษาทัำางานร่วมกันได้แบบเร่ยลัไทัม์ เป็นเรื�อังเย่�ยมทั่�
สำามารถเชีื�อัมต่อันักศึึกษาขอังเราในประเทัศึบ้านเก่ดขอังพัวกเขาได้ ด้วยความเชีื�อัมั�นว่าเราสำามารถร่วมงาน
ได้อัย่างใกลั้ชี่ดกับพัวกเขาเพัื�อัการเร่ยนรู้ภาษาอัังกฤษทั่�ม่ประสำ่ทัธิ่ภาพัสำูงสำุด

เข้าร�วมเร่ยู่นัในัชีั�นัเร่ยู่นัแบีบีเชี่�อมโยู่งของเราวันันั่�จาก

ประเที่ศึของที่�านัเพั่ยู่งแค� AUD $250 ต�อสัปด้าห์*

*สำาหรับีนัักศึึกษาที่่�อาศึัยู่อยู่่�นัอกประเที่ศึออสเตรเลี่ยู่ จะม่ค�าสมัครจำานัวนั $150 เป็นัค�าบีริหารจัด้การ ค�าเลี�าเร่ยู่นัจะอยู่่�ในัอัตรานั่�จนัถึงวันัที่่� 31 ธัันัวาคม 2021 

รับีวุฒิการศึึกษาภาษาอังกฤษของที่�านั

พัร้อมกับีนัักศึึกษาจากที่ั�วทีุ่กมุมโลีก

 § คุณคร่ผู้่้ม่คุณวุฒิแลีะประสบีการณ์ของเราจะด้่แลีนัักศึึกษาอยู่�างใกลี้ชีิด้

 § เร่ยู่นัวันัลีะ 4 ชีั�วโมงตั�งแต�วันัจันัที่ร์ถึงวันัศึุกร์ (สาขานัิวแคสเซิลีจะเร่ยู่นัวันัจันัที่ร์ถึงวันัพัฤหัสบีด้่)

 § 20 ชีั�วโมงต�อสัปด้าห์ต�อหลีักส่ตรที่่�ที่�านัจะได้้ผู้ลีลีัพัธั์การเร่ยู่นัร่้เหม่อนักับีการเร่ยู่นัแบีบีพับีหนั้ากันัโด้ยู่ตรง

 § นัักศึึกษาสามารถใชี้ซอฟัแวร์ Office 365 รวมที่ั�ง Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, 
Word, Excel แลีะ Powerpoint ได้้

 § ม่ที่่มไอที่่สำาหรับีชี�วยู่เหลี่อนัักศึึกษาทีุ่กคนั

ทัำาไมทั่านควรเลัือักเร่ยนภาษาอัังกฤษทั่� TAFE NSW
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เร่ยนรู้เก่�ยวกับหลัักสำูตรภาษาอัังกฤษขอัง TAFE NSW

หลัักสำูตรภาษาอัังกฤษทัั�วไป (CRICOS #049258C)

ภาษาอัังกฤษเพัื�อัจุดประสำงค์ทัางว่ชีาการ (English for Academic Purposes) (CRICOS #0101064)

หลัักสำูตรน่�ม่ไว้เพัื�อัอัะไร?

เพั่�อพััฒนัาความสามารถที่างภาษาอังกฤษของที่�านัสำาหรับีการเด้ินั
ที่างแลีะการเร่ยู่นั แลีะเพั่�อส่�อสารกับีผู้่้ที่่�พั่ด้ภาษาอังกฤษที่ั�วโลีก
 หลีักส่ตรนั่�จะพััฒนัาไวยู่ากรณ์ รวมที่ั�งที่ักษะด้้านัการพั่ด้ การฟััง 
การอ�านั แลีะการเข่ยู่นัของที่�านั ที่�านัสามารถเริ�มเร่ยู่นัที่่�ระด้ับีเริ�มต้นั
หร่อขั�นัส่งก็ได้้ แลีะจบีการศึึกษาที่่�จุด้ออก (Exit point) ที่่�เหมาะ
สมกับีความจำาเป็นัเฉพัาะบีุคคลีของที่�านั.

หลัักสำูตรน่�ม่ไว้เพัื�อัอัะไร?

หลีักส่ตรนั่�จะพััฒนัาความสามารถที่างภาษาอังกฤษของที่�านัแลีะ
ยูุ่ที่ธัศึาสตร์ที่างวิชีาการเพั่�อความสำาเร็จในัการเข้าเร่ยู่นัในัหลีักส่ตร
ที่างวิชีาการแลีะอุด้มศึึกษาของออสเตรเลี่ยู่ หลีักส่ตรนั่�ม่จุด้ออกที่่�
ยู่่ด้หยูุ่�นั ที่�านัจึงสามารถหยูุ่ด้การศึึกษาได้้เม่�อที่�านัเร่ยู่นัจบีระด้ับี
ความสามารถที่่�ที่�านัต้องการสำาหรับีหลีักส่ตรถัด้ไปของที่�านัแลี้ว

ระยะเวลัาขอังหลัักสำูตร:

2 - 50 สัปด้าห์

(20 ชีั�วโมงต�อสัปด้าห์)

ระยะเวลัาขอังหลัักสำูตร:

5 - 20 สัปด้าห์

(20 ชีั�วโมงต�อสัปด้าห์)

หมายเหตุ:

การจบีการศึึกษาระด้ับีกลีางส่ง (Upper 
Intermediate) จะที่ำาให้ที่�านัสามารถ
เข้าเร่ยู่นัต�อโด้ยู่ตรงในัหลีักส่ตรของ
 TAFE NSW ที่่�ต้องใชี้คะแนันั IELTS 
เที่�ากับี 5.5 ได้้

หมายเหตุ:

เกณฑ์์การเข้าเร่ยู่นัในัหลีักส่ตรนั่�
ค่อ IELTS 5.5 หร่อเที่่ยู่บีเที่�า
 นัักเร่ยู่นัที่่�เร่ยู่นัจบีระด้ับี Upper 
Intermediate (CEFR B2) จาก
ศึ่นัยู่์ภาษาอังกฤษของ TAFE NSW 
จะสามารถเข้าเร่ยู่นัในัหลีักส่ตรภาษา
อังกฤษเพั่�อจุด้ประสงค์ที่างวิชีาการนั่�ได้้
ที่ันัที่่



คุณ์ครูขอัง TAFE NSW
คร่ที่่�ได้้รับีรางวัลีมามากมายู่ของ TAFE NSW เป็นัผู้่้เชี่�ยู่วชีาญพัิเศึษด้้านัภาษาที่่�ม่ประสบีการณ์อยู่�างนั้อยู่ห้าปีในัสาขานั่� คร่ของ
เราใส�ใจนัักเร่ยู่นัอยู่�างจริงจัง พัวกเขาจะทีุ่�มเที่ให้กับีที่�านัแลีะอนัาคตของที่�านั แลีะภ่มิใจในัชี่�อเส่ยู่งระด้ับีนัานัานัาชีาติของพัวกเขา
สำาหรับีความเป็นัเลีิศึในัการสอนั

ที่่� TAFE NSW ที่�านัจะได้้เร่ยู่นัร่้จากผู้่้เชี่�ยู่วชีาญ พัวกเขาม่คุณวุฒิส่ง ใจเยู่็นั อ�อนัโยู่นั แลีะมุ�งมั�นัที่่�จะชี�วยู่เหลี่อที่�านัเพัิ�มพั่นัความ
สามารถที่างภาษาอังกฤษแลีะชี�วยู่ที่�านับีรรลีุเป้าหมายู่ที่างอาชี่พัของที่�านั วิธั่การสอนัแบีบีเนั้นัการส่�อสารของเราจะส�งเสริมให้
นัักศึึกษาม่ปฏิิสัมพัันัธั์แลีะฝัึกใชี้ภาษาที่่�พัวกเขาเร่ยู่นัจากชีั�นัเร่ยู่นัในับีริบีที่ของโลีกแห�งความเป็นัจริง
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ข้อัมูลัเก่�ยวกับศึูนย์ภาษาอัังกฤษ TAFE NSW

หลีักส่ตรภาษาอังกฤษของเราม่ตัวเลี่อกการเร่ยู่นัที่่�ยู่่ด้หยูุ่�นั เริ�มต้นัในัวันัจันัที่ร ์50 สัปด้าห์ต�อปี ผู้ลีการเร่ยู่นัที่่�ด้่ที่่�สุด้จะเกิด้ขึ�นัได้้จากวิธั่การสอนัแบีบี
ผู้สมผู้สานั ด้ังนัั�นั ปกติแลี้วในัหนัึ�งสัปด้าห์ของชีั�นัเร่ยู่นัภาษาอังกฤษของเรา ที่�านัจะได้้อ�านั เข่ยู่นั ฟััง แลีะเข้าร�วมในังานักลีุ�ม การอภิปรายู่ แลีะการ
สนัที่นัา ด้้วยู่การเร่ยู่นัแบีบีหลีากหลีายู่ 20 ชีั�วโมงต�อสัปด้าห์ของเรา ที่�านัจะสามารถเร่ยู่นัภาษาอังกฤษได้้ง�ายู่แลีะเร็วขึ�นัที่่� TAFE NSW

วันจันทัร์ วันอัังคาร วันพัุธิ วันพัฤหัสำบด่ วันศึุกร์

การอ�านั  ที่ักษะผู้สมผู้สานั คอมพัิวเตอร์ การฟััง การเข่ยู่นั

การฟััง การอ�านั การเข่ยู่นั การอ�านั การอ�านัออกเส่ยู่ง

การอภิปรายู่ การเข่ยู่นั ที่ักษะผู้สมผู้สานั การพั่ด้ การสนัที่นัา

หมายู่เหตุ: ในับีางสาขาจะเปิด้สอนัตั�งแต�วันัจันัที่ร์ถึงวันัพัฤหัสบีด้่ ปกติแลี้วจะเริ�มเร่ยู่นัตั�งแต�เวลีา 9:00 – 13:30 นั. โด้ยู่ม่ชี�วงพััก 30 นัาที่่ ยู่ังม่ชีั�นัเร่ยู่นัพัิเศึษเสริมตั�งแต�เวลีา 14:00 - 15:00 นั. ในัวันัอังคารถึงวันัพัฤหัสบีด้่ นั่�
เป็นัเพั่ยู่งตัวอยู่�างตารางเวลีาเที่�านัั�นั อาจม่การเปลี่�ยู่นัแปลีงได้้
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เสำ้นทัางการศึึกษา

TAFE NSW จะชี�วยู่ที่�านัให้ผู้�านัเกณฑ์์ด้้านัภาษาอังกฤษเพั่�อเข้าเร่ยู่นัในัหลีักส่ตรอาชี่วศึึกษาแลีะอุด้มศึึกษาที่่�ที่�านัเลี่อก

การเร่ยู่นัภาษาอังกฤษกับี TAFE NSW จะที่ำาให้ที่�านัม่สิที่ธัิ�เข้า

เร่ยู่นัในัหลีักส่ตรใด้ๆ ก็ได้้ของ TAFE NSW ที่่�เปิด้สอนันัักศึึกษา

ต�างชีาติ ตัวอยู่�างเชี�นั หลีักส่ตรอาชี่วศึึกษา (ระด้ับีประกาศึนั่ยู่บีัตร

ถึงอนัุปริญญาขั�นัส่ง)* แลีะหลีักส่ตรปริญญาตร่

หลีักส่ตร English for Academic Purposes (ภาษา

อังกฤษเพั่�อจุด้ประสงค์ที่างวิชีาการ) ของ TAFE NSW ได้้รับี

การยู่อมรับีจากสถาบีันัอุด้มศึึกษาหลีายู่แห�งของออสเตรเลี่ยู่ ที่่�

สามารถใชี้ผู้�านัเกณฑ์์ภาษาอังกฤษเพั่�อการเข้าเร่ยู่นัในัระด้ับี

ปริญญาตร่ได้้

คำาปฏิ่เสำธิความรับผิ่ด
เราได้้พัยู่ายู่ามอยู่�างเต็มที่่�เพั่�อยู่่นัยู่ันัว�าข้อม่ลีในัเอกสารนั่�ม่ความแม�นัยู่ำา ณ เวลีาที่่�ต่พัิมพั์ (พัฤศึจิกายู่นั 2020) ที่�านัสามารถด้่รายู่ลีะเอ่ยู่ด้เพัิ�มเติมได้้ที่างอินัเที่อร์เนั็ตที่่� tafensw.edu.
au/international/study/courses/english ^ยู่กเว้นัอนัุปริญญาสาขาการพัยู่าบีาลีที่่�ต้องม่ผู้ลีสอบี IELTS หร่อ OET

วากานัะ ฮิโรโนัะ ประเที่ศึญ่�ปุ�นั

ฉันัร่้สึกอบีอุ�นัทีุ่กครั�งเม่�ออยู่่�ในัชีั�นัเร่ยู่นั ฉันัชีอบีเร่ยู่นัภาษาอังกฤษที่่�นั่�มากเพัราะในัชีั�นัเร่ยู่นัม่คุณคร่แลีะเพั่�อนันัักเร่ยู่นันัานัาชีาติที่่�เป็นัมิตร คร่

พัยู่ายู่ามอยู่�างเต็มที่่�ที่่�จะสร้างสภาพัแวด้ลี้อมที่่�ด้่กว�าเพั่�อพััฒนัาความสามารถที่างภาษาอังกฤษของพัวกเรา ถ้านัักศึึกษาไม�เข้าใจความหมายู่ของ

คำาศึัพัที่์ใด้อยู่�างชีัด้เจนั คุณคร่ก็จะค้นัหาคำาด้ังกลี�าวจากอินัเที่อร์เนั็ตแลีะแสด้งร่ปภาพัให้เราเห็นัด้้วยู่การเปิด้หนั้าจอของคร่ให้ด้่ ที่ำาให้นัักเร่ยู่นั

สามารถเข้าใจได้้อยู่�างง�ายู่ด้ายู่ แลีะฉันัก็คิด้ว�านั่�เป็นัข้อด้่อยู่�างหนัึ�งของชีั�นัเร่ยู่นัแบีบีออนัไลีนั์



สำำารวจ สำอับถาม สำมัคร  
TAFENSW.EDU.AU/INTERNATIONAL
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ม่โดว์แบงค ์ telc@tafensw.edu.au
น่วแคสำเซิ่ลั    hunter.elc@tafensw.edu.au 
อััลัต่โม่   sit.englishcentre@tafensw.edu.au 
วุลัลัอังกอัง inter.illawarra@tafensw.edu.au
ค่งสำ์คลั่ฟ   nci.international@tafensw.edu.au
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