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ประกาศนียบัตร IV การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
การว่ าจ้ างงาน
AGB ขอเสนอประกาศนียบัตร IV ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษแก่นกั เรี ยนนานาชาติ
หลักสูตรนี ้มีจดุ ประสงค์ม่งุ ไปทีก่ ารฟื น้ ฟูทกั ษะการพูดและการอ่านออกเขียนได้ เพือ่ ที่จะได้ มีงานท�ำและท�ำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้ าส�ำคัญส�ำหรั บโปรแกรมนี:้
โปรแกรมนี ้มุ่งไปทีผ่ ้ อู พยพทีไ่ ด้ รับการฝึ กอบรมจากต่างประเทศ
และผู้ลี ้ภัยที่จำ� เป็ นต้ องฟื น้ ฟูระดับทักษะภาษาอังกฤษให้ สงู ขึ ้นเพือ่ ที่จะได้ มีงานท�ำและสามารถท�ำงานนันได้
้ อย่างยัง่ ยืนตามสาขา
การฝึ กอบรมและความเชีย่ วชาญของตนเอง
ผลลัพธ์ :
หลักสูตรส�ำหรับผู้เรี ยนทีไ่ ด้ พฒ
ั นาความสามารถในภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านออกเขียนได้ มาแล้ ว
และเป็ นผู้ทไี่ ด้ ผา่ นการสัมผัสกับภาษาอังกฤษอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการมาแล้ วพอสมควร
เงื่อนไขของการสมัครเข้ าเรี ยน:
• อายุ 18 ปี หรื อสูงกว่านี ้
• เทียบเท่าปี (เยียร์) 10 ของออสเตรเลียหรื อเป็ นนักเรี ยนผูใ้ หญ่
• ภาษาอังกฤษระดับกลาง – ISLPR 2+-3, IELTS 5-7, TOEFL 580-6
กฎข้ อบังคับเหมารวม:
จะต้ องเรี ยนจบหน่วยกิจความสามารถทังหมด
้
ซึง่ ประกอบด้ วย: (โมดุลบังคับ 1 โมดุล, โมดุลให้ เลือกเทียบเท่ากับ 320 ชัว่ โมง )
ระยะเวลา:
• ระยะเวลาของโปรแกรมคือ 400 ชัว่ โมง + 200 ชัว่ โมงทีไ่ ม่มกี ารควบคุม
• ระยะเวลาของโปรแกรมจะเป็ นอย่างน้ อยทีส่ ดุ 12 สัปดาห์
เส้ นทางจากโปรแกรมนี:้
หลังจากทีเ่ รี ยนจบโปรแกรมนี ้แล้ ว
นักเรี ยนจะได้ รับมอบประกาศนียบัตรแสดงคุณสมบัตแิ ละค�ำแถลงความส�ำเร็ จเกี่ยวกับหน่วยกิจตามโปรแกรมนี ้
และสามารถก้ าวไปสู่ • งานทีไ่ ด้ รับค่าแรง หรื อ
• งานอาสาสมัคร หรื อ
• การฝึ กอบรมขันต่
้ อไป– นักเรี ยนทีเ่ รี ยนจบโปรแกรมนี ้สามารถสมัครเข้ าเรี ยนเพือ่ รับประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา และ ปริ ญญา ได้ หลายรู ปแบบ
ที่ตัง้ ของวิทยาเขต:
31 บาร์ วอน เทอเรซ เซาธ์ จีลอง วิคตอเรี ย 3220
ทฤษฎีการประเมิน:
1. ตอบค�ำถามความรู้ ทัว่ ไปด้ วยการเขียน
2. งานทีล่ งมือท�ำจริ งๆ เพือ่ ประเมินทักษะ
3. การสังเกต/การสาธิตทักษะและความรู้
4. การศึกษาเรื่ องราวแต่ละรายด้ วยการตอบสนองเป็ นลายลักษณ์ อักษร
5. โครงการ
6. การเขียนรายงาน
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087799C 10366NAT ประกาศนียบัตร IV การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ – การว่ าจ้ างงาน
คุณสมบัตทิ ่ไี ด้ รับการรั บรองทั่วประเทศ

หน่วยกิจ
การเตรี ยมตัวเพื่อการท�ำงาน
SWEPSE401A ทักษะการออกเสียงเพือ่ การว่าจ้ างงาน
SWEWSJ404A ทักษะการเขียนเพือ่ การจัดเตรี ยมเอกสารเพือ่ การหางาน
SWESSJ405A ทักษะการพูดเพือ่ การหางาน
SWELCE402A ภาษาและวัฒนธรรมของการว่าจ้ างงานในออสเตรเลีย
FSKLRG10
การใช้ กลยุทธ์ ประจ�ำวันเพือ่ การวางแผนอาชีพ
FSKOCM10
การใช้ ทกั ษะสือ่ สารด้ วยปากเพือ่ การเสนองานที่ซบั ซ้ อนที่ที่ทำ� งาน

*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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