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ประกาศนียบัตร III การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
AGB ขอเสนอประกาศนียบัตร III ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษแก่นกั เรี ยนนานาชาติ
หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) ส�ำหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีส่ อง
จัดเสนอวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษและวิชาเลขให้ เลือกได้ สำ� หรับความจ�ำเป็ นพื ้นฐานด้ านสังคมและสถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นเป็ น
ประจ�ำทุกวันเกีย่ วกับการพาณิชย์ การพักผ่อน และอาชีพทีไ่ ม่ต้องใช้ ภาษามากนัก
ลูกค้ าส�ำคัญส�ำหรั บโปรแกรมนีร้ วมถึง:
• ผู้ย้ายถิ่นฐานทิเ่ พิ่งเดินทางมาถึงและผู้ลี ้ภัยทีต่ ้ องการฟื น้ ฟูทกั ษะด้ านภาษาเพือ่ เข้ าร่ วมในบริ บทชุมชนในวงกว้ าง
• โปรแกรมนี ้สามารถช่วยนักเรี ยนทีม่ ไิ ด้ใช้ ภาษาอังกฤษมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
และจ�ำเป็ นต้ องฟื น้ ฟูทกั ษะภาษาอังกฤษระดับกลางเพือ่ เข้ าเรี ยนในระดับสูงกว่าหรื อเข้ ารับการฝึ กอบรมในระดับสูงกว่า
ผลลัพธ์ :
จุดประสงค์คอื การฟื น้ ฟูทกั ษะเพือ่ ให้ นกั เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารการท�ำธุรกิจ ประจ�ำวันง่ายๆและความจ�ำเป็ นด้ านสังคมทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต
เงื่อนไขของการสมัครเข้ าเรี ยน:
• อายุ 18 ปี หรื อสูงกว่านี ้
• เทียบเท่าปี (เยียร์) 10 ของออสเตรเลีย หรื อเป็ นนักเรี ยนผูใ้ หญ่
• ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English) – ISLPR 1+2, IELTS 4-5, TOEFL 500
กฎข้ อบังคับเหมารวม:
เพือ่ ทีจ่ ะเข้ าเรี ยนในโปรแกรมนี ้ ผู้สมัครจะต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถใน โมดุล 9 โมดุล (โมดุลบังคับ 1 โมดุลและโมดุลให้ เลือก 8 โมดุล)
ระยะเวลา:
• ระยะเวลาของโปรแกรมคือ 500 ชัว่ โมง + 700 ชัว่ โมงทีไ่ ม่มกี ารควบคุม
• ระยะเวลาของโปรแกรมจะเป็ น 26 สัปดาห์
เส้ นทางจากโปรแกรมนี:้
การฝึ กอบรมขันต่
้ อไปใน 10365NAT ประกาศนียบัตร IV ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ – การศึกษาขันต่
้ อไป
10366NAT ประกาศนียบัตร IV ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ – การว่าจ้ างงาน
ที่ตัง้ ของวิทยาเขต:
31 บาร์ วอน เทอเรซ เซาธ์ จีลอง วิคตอเรี ย 3220
ทฤษฏีการประเมิน:
1. ตอบค�ำถามความรู้ ทัว่ ไปด้ วยการเขียน
2. งานทีล่ งมือท�ำจริ งๆ เพือ่ ประเมินทักษะ
3. การสังเกต/การสาธิตทักษะและความรู้
4. การศึกษาเรื่ องราวแต่ละรายพร้ อมด้ วยการตอบสนองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. โครงการ
6. การเขียนรายงาน

สิทธิประโยชน์ รวมถึง:
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หน่วยกิจ
ภาษาอังกฤษส�ำหรั บการพูด
SWECON302A การเข้ าใจและการเข้ าร่ วมในการสนทนาปกติ
SWEEXC303A การเข้ าใจและการเจรจาเรื่ องต่างๆที่ซบั ซ้ อน
SWEPRE305A การเข้ าใจและการน�ำเสนอ
SWEDIS306A การเข้ าใจและการเข้ าร่ วมในการอภิปราย
ภาษาอังกฤษส�ำหรั บการเขียน
SWEADS313A การเข้ าใจเรื่ องราวของข่าวและการโฆษณา
SWECOR307A เรี ยบเรี ยงข้ อความการติดต่อทางจดหมายและจัดวางรู ปแบบของข้ อความ
SWEINF308A การเข้ าใจและการเรี ยบเรี ยงข้ อความข่าวสารที่ซบั ซ้ อน
SWEEXP311A การเข้ าใจและการเรี ยบเรี ยงการแสดงออก
กลยุทธ์ การเรี ยนก้ าวหน้ า
SWELRN301A กลยุทธ์การเรี ยนก้ าวหน้ า

*หน่วยกิจเหล่านี ้อยูน่ อกเหนือเงือ่ นไขต�ำ่ สุดส�ำหรับหลักสูตรนี ้
โดยได้รับการคัดเลือกแล้วจากการปรึกษาหารื อกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพือ่ สนองความต้องการของอุตสาหกรรม
หมายเหตุ – หากนักเรี ยนไม่สามารถเรี ยนจนจบโปรแกรมการฝึ กอบรมข้ างต้ นนี �และจําเป็ นต้ องลาออกจาก
โปรแกรม การฝึ กอบรม AGB จะใช้ “นโยบายและระเบียบการออกประกาศนียบัตร/คําแถลงความสําเร็ จ”
ของเรา ในการมอบใบรับรองแก่นกั เรี ยนตามคุณสมบัตทิ ี�เหมาะสมตรงตามกฎข้ อบังคับเหมารวม

โปรดพึงสังเกตว่าหน่วยกิจเหล่านี �อาจเปลีย� นแปลงได้ สําหรับการยืนยันเกีย� วกับการสมัครเข้ าเรียนตามหน่วยกิจ โปรดดูแผนการฝึ กอบรมของท่าน
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