english college

เมลเบิรน
& บริสเบน
ออสเตรเลีย

ยินดีตอนรับ!
การสื่อสาร
ระหวางประเทศ:
ในแบบของอิมแพค
นักเรียนจากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม
และพื้นฐานความรู สามารถเขาเรียนและ
สนุกสนานไปดวยกันไดที่สถาบันอิมแพค
เปาหมายของทุกคนอาจจะแตกตาง แต
สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความ
ตองการที่พัฒนาตัวเองและศักยภาพ

ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ในอนาคต ความเขมงวดกับกฎ ใชภาษา
อังกฤษเทานั้น ประกอบกับครูและ
บุคคลากรมากความสามารถ ทําให
นักเรียนของเราพัฒนาทักษะการใชภาษา
อังกฤษไดเร็วขึ้นกวาปกติ และไดรับ
ประสบการณใหมที่มีคุณคาจากการ
ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนแบบนานาชาติ
คริส เบอรเกส
ผผูอํานนวยการ

ตั้งอยูในเมืองใหญ
ที่เปนศูนยกลางของรัฐ

ทําไมตอง
อิมแพค?
มีคอรสที่ ไดรับการรับรองหลากหลายพรอมกับ
เสนอทางเลือกมากขึ้นในการศึกษา

กฏเหล็ก “ใชภาษาอังกฤษเทานั้น”
ทุกที่และทุกเวลาในโรงเรียน!
นักเรียนไดประสบการณแบบสุดยอด

อาจารยที่มากประสบการณและ
ทีมบุคคลากรที่คอยใสใจดูแล

นักเรียนหลายเชื้อชาติและจํานวน
นักเรียนตอหองไมมากเกินไป
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เมลเบิรน

บริสเบน

เมืองที่นาอยู
ที่สุดในโลก!

รัฐแหงแสงแดด
อันอบอุน!

ไดวาเปนเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
อยางแทจริง เมลเบิรนเปนจุดหมายยอดนิยม
ของนักเรียนตางชาติ สถาบันภาษาอิมแพค
ตั้งอยูในใจกลางของเมืองเพียบพรอมไปดวย
ความสะดวกสบาย เดินทางเพียงแคไมกี่นาที
เมลเบิรนเปนเมืองศูนยรวมของความ
จากระบบขนสงสาธารณะ สถานที่ทองเที่ยว
เปนออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังเปนแหลง ที่สําคัญ และความหลากหลายของคาเฟ
ของอาหารและดนตรีนานาชนิด จึงจัด
บาร รานอาหารรวมไปถึงแกเลอรี่
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บริสเบนเปนเมืองหลวงของรัฐควีนสแลนด
ตั้งอยูริมแมน้าํ บริสเบนที่สวยงาม เปนเมือง
ที่ไดรับการกลาวขานวามีอากาศที่อุนสบาย
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ผูคนที่เปนมิตร รวมไปถึงการใชชีวิตแบบรัก
ความสนุกสนานนอกบาน บริสเบนเปนแหลง
ที่อยูของคนกวาสองลานที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ มีงานดนตรี กีฬา และงาน
แสดงวัฒนธรรมของชาติตางๆ เปนประจํา
กอใหเกิดความสนุกสนานทามกลาง
ภูมิอากาศที่คอนขางอบอุนเกือบ
ตลอดทั้งป

B

A

FE

N

E

R

E R
I V

พรั่งพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
มุมอานหนังสือที่สงบ และ
ศูนยแหลงขอมูลการศึกษา

หองเรียนที่ทันสมัย สะอาด
และ สะดวกสบาย
หองครัว
และ หองนั่งเลน

ความชวยเหลือ
ครูและ
บุคคลากร

พรอมที่จะ
ทํางาน!

มีปจ จัยหลายอยางทีท่ าํ ให
อิมแพคเปนสถานที่
พิเศษที่ใชในการ
ทํางานหรือการ
เรียน และแนนอน
บุคคลากรของเรายอมมีความสําคัญมาก
บรรดาครูและเจาหนาที่ลวนมีความรัก
ในงานที่เขาทําและทําไดเปนอยางดีเยี่ยม
โดยปกติแลวครูทุกคนที่อิมแพคเปนผูมี
คุณวุฒิและมีประสบการณในการสอน
และไดเขารับการอบรมพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง บุคคลากรและครูของเรา
ทุกคนตางก็มีประสบการณในการใชชวี ติ
ในตางแดนและเรียนรูภ าษาอืน่ ๆ จึงมี
ความเขาใจในสถานการณที่นักเรียน
กําลังเผชิญและเกี่ยวของอยูโดยตรง
ที่อิมแพคคุณสามารถขอความชวยเหลือ
และคําแนะนําไดตลอดเวลา ครูของเรา
ไมเพียงแคดีที่สุดเทานั้น แตยังมีความ
เขาใจและหวงใยตอนักเรียนอีกดวย

เราเขาใจดีถึงการ
ลงทุนครั้งสําคัญ
ในชีวิตที่นักเรียน
ทุกคนกําลังจะทํา
เพื่ออนาคต ในโปรแกรมตางๆ เชน ภาษา
อังกฤษสําหรับการทําธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
สําหรับการทํางานในคาเฟ และชมรม
หางานซึ่งจัดอาทิตยละครั้ง นักเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงาน
การเขาสัมภาษณและการชีวิตการทํางาน
ในออสเตรเลีย ที่อิมแพคพวกเรายินดีที่จะ
สนับสนุนนักเรียนใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายในดานการงาน หากนักเรียน
ตองการ สามารถขอชุดขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวกับการเตรียมประวัติเพื่อสมัครงาน
ภาษาและเทคนิคในการสัมภาษณงาน
การทํางานบริการ รวมไปถึงกิจวัตร
ในสถานที่ทํางานที่ออสเตรเลีย

คาเฟ ที่อิมแพคเมลเบิรน

การสัมภาษณ
นักเรียนจะมีขึ้น
ทุกๆ 5 สัปดาห
ในขณะที่ผลการ
เรียนจะถูก
รายงานทุกๆ 10 สัปดาห เรามีทีมงาน
วิชาการที่พรอมจะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ชองทางการเรียนตอหลังจากเรียนจบ
จากอิมแพค และทางเลือกในการเรียนตอ
ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ

%

การให
คําปรึกษา
สวนตัว

เราไดจัดเตรียม
บุคคลากรที่มี
คุณวุฒิและ
ประสบการณ
ในการชวยเหลือ
นักเรียนที่มี
ในวันแรกของการ
เขาเรียน ขอให
โปรแกรมการฝกงาน ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพหรืออื่นๆ
สําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
ทุกคนมาทีอ่ มิ แพค
แบบผสมผสาน
โดยการใชภาษาของตนเองสามารถติดตอ
เพื่อรับการ
ของเรา (เฉพาะ
เจาหนาที่ผูมีความชํานาญในการใชภาษา
ปฐมนิเทศกอน
สาขาเมลเบิรน)
นักเรียนจะถูกทดสอบและจัดเขาไปเรียน
สรางเสริมประสบการณ ของทานไดที่ศูนยใหคําปรึกษานานาชาติ
อิมแพคยังมีเจาหนาที่ที่คอยชวยเหลือ
ในชั้นที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในสถานที่ทํางาน โดย
การปฐมนิเทศจะมีการใหขอมูลที่สําคัญ นักเรียนจะมีโอกาสไดไปทํางานในธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับโฮมสเตยและเรื่อง
ในการเขาเรียน ทักษะในการเรียน บริการ ทองถิ่นหลายแขนงในแวดวงอุตสาหกรรม เวลาเรียนอีกดวย
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆของ
การศึกษาและอาหาร ซึ่งจะสงเสริมให
โรงเรียน หนาที่รับผิดชอบของนักเรียน
นักเรียนสรางความสัมพันธในขณะที่
และการใชชีวิตในบริสเบนและเมลเบิรน ทํางาน และยังไดพัฒนาประสบการณ
และเรายังมีการปฐมนิเทศพิเศษเกี่ยวกับ การเรียนภาษาอังกฤษภายในชุมชนของ
เรื่องโฮมสเตยอีกดวย
ออสเตรเลีย

ปฐมนิเทศ
หองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
และ Wi-Fi

โปรแกรม
การฝกงาน
แบบผสมผสาน

การใหคํา
ปรึกษา
ทางวิชาการ
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โครงสรางของโปรแกรมที่เปดสอนและตัวอยางแผนการเรียน
บริสเบน เมลเบิรน เวลาเรียนโดยเฉลี่ย

5

10

15

20

25

30

35

•

•

General English

•

•

Extreme English

•

•

IELTS/EAP

Intermediate

•

•

Barista/Café English

from Intermediate +

•

Business English

•

Cambridge Exam Prep.

•

10

General
English

Elementary

Pre Intermediate

Intermediate

Foundation

Extreme
English:
Excel

Business
English

ผมไดไปเรียนที่อิมแพคเปนเวลาหกเดือน
และคอรส IELTS ทําใหผมทําคะแนนได
ตามตองการและเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ได บรรดาคุณครูของผมมีความตั้งใจใน
การสอนและมีความรูเปนอยางดี พวกเขา
ติชมการใชภาษาของผมอยางสมํ่าเสมอ
และเพราะกฎ ใชภาษาอังกฤษเทานั้น
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Extreme
English:
Foundation

10

IELTS/EAP

ทําใหผมไดเจอเพื่อนที่ดีที่
อิมแพคอยางแอนนา
เธอเปนเพื่อนรวมชั้น
ของผมในคอรส
Extreme
English

Anna จาก ไตหวัน & Sezer จาก ตุรกี

50

60

AM
PM

Upper Intermediate Advanced

Excel
Upper Intermediate Advanced

FCE

10

Extreme
English:
Excel

12

10

Cambridge
Exam Prep:
FCE

General
English
(BNE
campus)

ภาษาอังกฤษของฉันพัฒนาขึ้นมาก ตอนนี้
ฉันสามารถแสดงความเห็นและสื่อสารได
อยางลื่นไหลมากขึ้น ฉันชอบโครงสราง
การเรียนที่ยืดหยุนของที่นี่ และไดคนพบ
บรรดาคอรสที่เหมาะสมที่สุดที่ชวยใหฉัน
ไปสูเปาหมายที่วางเอาไว

CAE

5

Barista/
Cafe
English (MEL
campus)

ผมมาที่ออสเตรเลียเพื่อพัฒนาภาษา
อังกฤษของผมและสั่งสมประสบการณ
ในการถือวีซาWorking Holiday ในตอน
แรกผมเลือกไมถกู วาจะเริม่ ตนทีเ่ มืองไหนดี
ดังนั้นอิมแพคจึงเปนตัวเลือกที่ดี เพราะ
ผมสามารถเลือกเรียนไดทั้งที่บริสเบน
และเมลเบิรน หลังจากยายมาเรียนที่

Juliana จาก โคลัมเบีย
5

45

Upper Intermediate

หลังจากไดเขาเรียนคอรสภาษาอังกฤษ
ทั่วไปแลว ฉันก็ไดตัดสินใจวาอยากจะเขา
เรียนคอรส FCE. Extreme English เปน
บันไดขั้นสําคัญ ที่ชวยฉันเตรียมตัวในการ
เขาไปเรียน FCE จริงๆ แมวามันจะยาก
และทาทาย แตฉันก็สนุกไปกับมันและ
รูสึกวามันเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต
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40

3

Barista
Kickstart
(MEL
campus)

เมลเบิรน ผมก็ไดหลงใหลไปกับมนตเสนห
ของคาเฟและอยากจะทํางานเปน
บาริสตา คอรสภาษาอังกฤษสําหรับ
บาริสตาและโปรแกรม Kickstart ได
เสริมสรางความเขาใจและประสบการณ
ที่จําเปนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
ทําใหผมหางานทําในคาเฟได!

Han จาก เกาหลี

การประเมินผล

อายุ

นักเรียนจะถูก
ประเมินจาก
กิจกรรมในหอง
เรียน การบาน
แบบฝกหัด การ
ทดสอบในหองเรียนอยางสมํ่าเสมอ การ
ประเมินงานเขียน การนําเสนองานและ
งานอื่นๆ

นักเรียนทุกคนจะตองมีอายุ
ไมตํ่ากวา 18 ป

ชั่วโมงเรียน
ทุกคอรสเรียน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห

การยายสาขา
และการเปลี่ยนคอรส

นักเรียนของ
อิมแพค
สามารถเลือก
เรียนไดที่สอง
สาขาในทําเลที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้พวกเรา
ยนที่ยืดหยุน
การเขาหองเรียนแตละชั้นจะขึ้นอยูกับผล ยักรุงมีณตาติัวเลืดตออกทางการเรี
เจ
า
หน
า
ที
ส
่
ําหรับขอมูล
การสอบ การเลื่อนชั้นจะขึ้นอยูกับความ เพิ่มเติม (มีเงื่อนไขเฉพาะ)
กาวหนาของตัวบุคคลและรับประกันไมได
วาจะขึ้นอยูกับเวลาที่เรียน

การจัดหอง
และความกาวหนา
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คอรสที่เปดสอน
General English
ระดับ: Elementary - Advanced
ระยะเวลาเรียน 2-50 สัปดาห
เวลาเรียน Elementary: 1:20 – 5:45 PM /
Pre-Intermediate ถึง Advanced:
8:50 AM – 1:15 PM
ระยะเวลาจบแตละระดับ 10 สัปดาห (ประมาณ)
ระยะเวลาเรียนอยางตํ่า 2 สัปดาห

จันทร
คาบเรียนที่ 1
8:50AM –
10:05AM

คาบเรียนที่ 2
10:15AM –
11:30AM

คาบเรียนที่ 3
11:45AM –
1:15PM

การบาน

Extreme English

คอรสครอบคลุมหัวขอและสถานการณ
หลากหลายที่จะชวยเหลือนักเรียนในชีวิต
ประจําวัน มุงเนนไปที่การใชงานจริง เปน
คอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการสื่อสาร
อยางจริงจัง เรามีครูผูเชี่ยวชาญที่จะ
ศึกษาสิ่งที่ทานตองการเรียนรูและชวยให
ทานไดมุงเรียนในสวนที่เหมาะสมเพื่อได
รับประโยชนสูงสุดในการเรียน

อังคาร

แนะนําบทเรียน

คําศัพท
กริยาวลี
ทบทวนหลัก
คําศัพท
ฝกฝนการใชคําบุพบท ไวยากรณ

English แตสไตลการสอน
จะเนนไปในทางปฏิบัติมากกวาใน
ทุกสถานการณ รูปแบบการสอนจะเปน
วิชาการมากกวาโดยจะเนนในเรือ่ งทักษะ
การอานและเขียนเปนพิเศษ รวมทั้งการ
สอบและการบาน หลังจากจบสัปดาห
ภาษาอังกฤษแบบเขมขนสําหรับนักเรียน ที่10 นักเรียนระดับ Intermediate ควรมี
ทีม่ พี นื้ ฐานทีด่ กี วาระดับ Pre-Intermediate ทักษะเพียงพอที่จะเขาเรียนตอไดใน
ถึง Upper-Intermediate แมวาภาษา Cambridge FCE class, IELTS/Further
Studies class, หรือ Business English
ที่ใชจะเปนแบบเดียวกันกับ General

Foundation Pre-Intermediate+
Excel Intermediate+
ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห
เวลาเรียน 1:20 – 5:45 PM
ระยะเวลาเรียนอยางตํ่า 10 สัปดาห

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

หลักไวยากรณ
การใช Past simple
& Present perfect

การฟัง
ฟังขาว
ทบทวนหลัก
ไวยากรณ

การอานออกเสียง
คําที่มีเสียง /r/ และ /l/

คาบเรียนที่ 1

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

แนะนําบทเรียน

การเนนหลักภาษา
การใชคําบุพบท
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
หลักไวยากรณ
คําคุณศัพท
เปรียบเทียบ
การพูด
เปรียบเทียบสมาชิก
ในครอบครัว

หลักไวยากรณ
การใช Present
perfect กับการใช
just, already และ yet
การออกเสียง
การเนนประโยค
ตรวจการบาน

คําศัพท
รางกายมนุษย
การพูด
การรักษาความแข็งแรง
การฟัง
การโทรขอความ
ชวยเหลือทาง
การแพทย

การพูด
สุขภาพของคุณ
เปนอยางไร
ฝกสอบ
การอาน พารท 4
การอานออกเสียง
เสียง /ӕ/ และ / /

การฟัง
บทบาทในที่ทํางาน
การออกเสียง
เสียงสระ

ภาษาอังกฤษเพื่อใช
ในงาน
ภาษาใช ในเหตุการณ
พิเศษ
การพูด
การเฉลิมฉลองทั่วโลก

การพูด
การนําเสนอหนาชั้น
ฝกสอบ
การพูด (พารท 3 & 4)

คําศัพท
ความเจ็บปวย
และคําแนะนํา
การเนนภาษา
การแสดงความรูสึก
ดวย at

ฝกสอบ
การพูด พารท 2
ฝกสอบ
การอาน พารท 3

การเนนภาษา
คําคุณศัพทและ
คํากริยาวิเศษณ
การเขียน
การสงอีเมล
เกี่ยวกับงาน

การอาน
งานแตงงาน
คําศัพท
คําที่มักจะใชรวมกัน

การเขียน
โครงสราง
พารากราฟ
คําศัพท
รูปแบบของคํา

หลักไวยากรณ
กาลเวลาแบบผสม
การพูด
การใหคําแนะนํา
ในที่ทํางาน

คําศัพท
การสื่อสาร
ในที่ทํางาน
การเขียน
การบันทึกโนต

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

การอานและเขียน

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

การอานและการฟัง

การเขียนและคําศัพท

1:20PM –
2:35PM

หลักไวยากรณ
การใชคําคุณศัพท
เปรียบเทียบ

การเขียนพื้นฐาน
การเรียบเรียงประโยค

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการใชงานจริง
ภาษาสําหรับ
การตลาด

การเขียนเพิ่ม
หลักการเขียนอีเมล

สอบประเมินผล

กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสาร
การพูดแบบจับเวลา
การอาน
หนังสือพิมพ
บทความ
การอานเพื่อเก็บ
รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวัน
จองหองพักโรงแรม
การฟัง
การสนทนาทาง
โทรศัพท

ความสามารถ
ทางภาษาเพื่อการ
ใชงานจริง
The Amazing Race:
Melbourne Markets

การอานออกเสียง
การเนนเสียงและ
ระดับเสียง
ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวัน
ภาษาสําหรับการ
ทองเที่ยว

ทบทวนบทเรียน
ประจําสัปดาห
ฝกฝนการสนทนา
เพื่อความแมนยํา

ฝกฝนการฟัง
ดวย podcast

อานหนังสือ

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

ฝกการเขียน

โปรเจคสุดสัปดาห

คาบเรียนที่ 2
2:45PM –
4PM

(หมายเหตุ นี่เปนเพียงตารางเวลาตัวอยางเทานั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 15-30 นาที ขึ้นอยูกับวิชาที่ทานลงทะเบียน)

คาบเรียนที่ 3
4:15PM –
5:45PM

การบาน

การอาน
สิ่งที่คุณอยากจะทํา
ในอนาคต
หลักไวยากรณ
คําบุพบทเกี่ยวกับ
สถานที่

(หมายเหตุ นี่เปนเพียงตารางเวลาตัวอยางเทานั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 15-30 นาที ขึ้นอยูกับวิชาที่ทานลงทะเบียน)
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คอรสที่เปดสอน
Barista/Café English

IELTS/EAP English

คุณสมบัติผูสมัคร: ระดับ Intermediate+
ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห
เวลาเรียน 1:20 – 5:45 PM

ระดับ Intermediate - Advanced
ระยะเวลาเรียน 5-30 สัปดาห
เวลาเรียน 1:20-5:45 PM
เวลาจบในแตละระดับ 10 สัปดาห
ระยะเวลาขั้นตํ่าในการลงเรียน 5 สัปดาห
(closed class)

พัฒนาภาษาอังกฤษของทานพรอมไดใบ
จบหลักสูตรจาก Coffee Academy
Barista Course ของ TAFE เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนสามารถทํางานในราน

สัปดาหที่ 1
1:20PM–

1:20PM–

อังคาร

พุธ

การแนะนําเรื่องกาแฟ
เครื่องทํา espresso

การอบกาแฟ
สถานที่ทํางานและสุข
อนามัยในที่ทํางาน

การเตรียมความพรอม การเตรียมสถานที่
ในที่ทํางาน
ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย

เยี่ยมชมรานกาแฟ
พบปะกับ Barista

เครื่องครัว
เมนู

การสกัด espresso
ที่สมบูรณแบบ

การบด การตวง
และกดผิวหนา

การรับออเดอร
และคําขอ
AM: ABC of
Espresso

การทําฟองนม
เมนู espresso

1:20PM –
2:35PM

คําศัพท
ศัพททางวิชาการ
ลิสต 1

วิธีทํา espresso
ที่สมบูรณแบบ
AM: Adv. Barista 1

การดูแล
และทําความสะอาด

เยี่ยมชมโรงงาน
อบเมล็ดกาแฟ
AM: Adv, Barista 2

ศัพทเฉพาะในการ
ทํางาน
ปริมาณการใชตางๆ

การแนะนํา
และบรรยายอาหาร

คาบเรียนที่ 2

การอานออกเสียง
พยางคที่เนน
และไมเนน

การซื้อกาแฟ
/การชิม

เมนูespresso

งานที่รับมอบหมายที่
รานกาแฟ

AM: Prac. Session

การบรรยายอาหาร

ศิลปะบนกาแฟ

IELTS การฟัง
พารท 2 ของการ
สอบ IELTS: การฟัง
เพื่อจับใจความ
สําคัญ

5:45PM

EAP การพูด
ภาษาสําหรับ
การนําเสนองาน

การบาน

ศัพทวิชาการ

5:45PM

สัปดาหที่ 3
1:20PM–
5:45PM

สัปดาหที่ 4
1:20PM–

พฤหัสบดี

ศุกร

คาบเรียนที่ 1

1:20PM–
5:45PM

การหางาน
ทบทวนทักษะ
การทํากาแฟ
AM: Work exp.

การเขียนแบบฟอรม
CV

การสัมภาษณ
การสวมบทบาท

Fair pay และ ภาษี
ทบทวนทักษะ

คําถามหลังจบคอรส

*จัดสอนที่ TAFE’s Coffee Academy Barista Course *หาประสบการณทํางาน ฝกงานในสถานที่จริงที่ TAFE Coffee Academy *นักเรียน
สามารถขอฝกจริงและทํางานจริงเพิ่มเติมไดที่ Impact’s Cafe Impresso *ตารางการฝกงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

Barista
Kickstart
Program
ระยะเวลา 3 สัปดาห

Kickstart program เปนโอกาสอันดี ของ
นักเรียน Barista ที่จะไดทํางานจริง เพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณในรานคาเฟใน
เมลเบิรนและบริสเบน หลังจบจากการ
ฝกทํางานอยางหนักเพื่อสรางความ
มั่นใจใหตนเองในการเปนบาริสตา
แลว นักเรียนสามารถฝกหา
ประสบการณ ในทุกหนาที่ใน

2:45PM –
4PM

คาบเรียนที่ 3

5:45PM

สัปดาหที่ 5

เนนในการเตรียมสอบไอเอล IELTS
(International English Language
Testing System) ทักษะใน IELTS

ชวยใหทานไดรับคะแนนเพียงพอที่จะเขา
เรียนคอรสประกาศนียบัตร อนุปริญญา
หรือ ระดับปริญญาอื่นๆ ทักษะที่จะชวย
ในการศึกษาตอ และพัฒนาทักษะอยาง
ตอเนื่องในเรื่องการสื่อสารที่จําเปน การ
เรียนจะเนนที่ IELTS Academic และใช
IELTS General บางสวนใน
คอรสนี้ และสามารถใชเปนชองทาง
ที่จะชวยในการศึกษาตอดานอื่นๆตอไป

จันทร

5:45PM

สัปดาหที่ 2

คาเฟ รานอาหาร ในประเทศออสเตรเลีย
ตัวหลักสูตรรวม 11.5 ชํ่วโมงการฝกทํา
กาแฟ อีกทั้งการทดลองทํางานจริงที่
TAFE's coffee academy และ
Impact's Cafe Impresso นักเรียนจะได
รับใบประกาศนียบัตรจาก TAFE หลังจาก
เรียนจบคอรสนี้

รานคาเฟอีกเปนเวลา 2 สัปดาหและไดมี
โอกาสสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาชาว
ออสเตรเลีย ซึ่งจะชวยนักเรียนในการหา
งานทําในอุตสาหกรรมนี้ในเวลาตอไป
โปรดทราบวา Kickstart Program ไมได
จดทะเบียน CROCOS และมีไวสําหรับ
นักเรียนผูที่จบคอรส Barista/Café
English แลวเทานั้น

4:15PM –

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

แนะนําบทเรียน

EAP การฟัง
IELTS การอาน
พารท 1 ของการสอบ การฟังการอบรมและ
IELTS : การจับคูของ การจดบันทึก
หัวขอกับเนื้อความ

หลักไวยากรณ
คํากลาวรายงาน
คําศัพท
คําคุณศัพท +
คําบุพบท

EAP Assessment
ประจําสัปดาห

IELTS การเขียน
IELTS Task 1 :
การแนะนํารายงาน
การบรรยายกราฟ

EAP การเขียน
เรียงความแสดง
ความคิดเห็น

IELTS ฝกทําขอสอบ
การพูด

EAP การฝกทักษะ
-การอานเร็วๆ

IELTS การพูด
สวนที่ 1 ของการ
สอบ IELTS

ทักษะการเรียน
การอานออกเสียง
การออกเสียงตอเนื่อง การอางอิง
เวลาพูดเร็วๆ

สอบการอาน

แบบฝกการเขียน 1

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

แบบฝกหัด
การเขียน2

(หมายเหตุ นี่เปนเพียงตารางเวลาตัวอยางเทานั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 15-30 นาที ขึ้นอยูกับวิชาที่ทานลงทะเบียน)
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คอรสที่เปดสอน
Business English

Cambridge English

เฉพาะอิมแพคเมลเบิรน

FCE Upper Intermediate ขึ้นไป
CAE Advanced ขึ้นไป
ระยะเวลา 10-12 สัปดาห ตอระดับ
(closed class) / 10 สัปดาห (เดือนมกราคม)
/ 11 สัปดาห (เดือนมิถุนายน) / 12 สัปดาห
(เดือนมีนาคม & กันยายน)
เวลาเรียน 1:20 – 5:45 PM

ระดับ: Upper-Intermediate
เวลาเรียน 1:20 – 5:45 PM
ระยะเวลาเรียนตอระดับ 10 สัปดาห
ระยะเวลาเรียนขั้นตํ่า 5 สัปดาห

เปนคอรสที่เตรียมทานใหพรอมกับการ
ใชชีวิตในโลกแหงธุรกิจ หรือการเรียนตอ

คาบเรียนที่ 1
1:20PM –
2:35PM

คาบเรียนที่ 2
2:45PM –

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

แนะนําบทเรียน
เริ่มตนทําธุรกิจ
คําศัพท
ประเภทของธุรกิจ

คําศัพท
ภาษาเวลาซื้อขาย
การอาน
องคกรระหวาง
ประเทศ

การพูด
การทิ้งขอความเสียง
การฟัง
ความเขาใจภาษา
ทางโทรศัพท

คําศัพท
การตลาดและการ
สรางตราผลิตภัณฑ
การพูด
การสงเสริม
การประชุม

การประเมินผล
ประจําสัปดาห
TOEIC สอบฟัง
(พารท 1)

หลักไวยากรณ
การนําเสนอ
แบบฟอรมตางๆ

การเขียน
การเขียนโครงการ
เกี่ยวกับธุรกิจใหม

การฟัง
เตรียมพรอมสําหรับ
สอบTOEIC การฟัง

การนําเสนอ
โปรเจ็ค
นําเสนอโครงการ
ทางธุรกิจ

การเขียน
วิธีเขียนแผนธุรกิจ

4PM

คาบเรียนที่ 3
4:15PM –
5:45PM

การบาน

ในคอรสเกี่ยวกับธุรกิจในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย คอรสนี้ได
รวมแบบฝกหัดบางสวนเพื่อ Cambridge
Business English Certificate(BEC)
และ Test of English for International
Communication (TOEIC) แมวาการ
สอบทั้งสองอยางนี้ไมใชสวนหนึ่งในคอรส

การฟัง
วิธีทําการตลาด
ธุรกิจขนาดเล็ก
ทีมโปรเจ็ค
การเขียนแผน
สําหรับธุรกิจใหม

การฟัง
วางแผนสัมมนา
การอาน
ขอเสนอทางธุรกิจ

สมุดแบบฝกหัด

การฟัง : การฝกงาน

กรณีศึกษา
เกี่ยวกับธุรกิจ
การทําการตลาด
ตราผลิตภัณฑ

การอานออกเสียง
น้ําเสียงเวลาประชุม
ทีมโปรเจ็ค
การเขียนแผน
สําหรับธุรกิจใหม

CAE – ระดับสูงขึ้นมาจาก FCE มันคือ
กาวที่สําคัญซึ่งแสดงใหนายจางและ
มหาวิทยาลัยเห็นถึงการพิสูจนทักษะใน
ระดับ Advanced ขึ้นไป ความสามารถ
ที่จะเรียนรูวิชาการในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาทักษะการสื่อสารจนทําใหไมรูสึก
กังวลที่จะเขาไปสูสถานการณระดับมือ
อาชีพ อานและเขียนในหัวขอมากมายและ
FCE – คอรสที่ทาทายและคุมคา ทําความ หลายรูปแบบ ทักษะระดับ Advanced+
เขาใจแนวคิดหลักในบทความที่ซับซอน ที่สามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ได
และคนพบคําตอบอยางรวดเร็วตอคําถาม อยางมั่นใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดในบทความ ใหความ
เห็นในหัวขอทีห่ ลากหลายและแลกเปลีย่ น Impact English College คือศูยนสอบ
ความคิดเห็นเหลานั้นอยางเปนธรรมชาติ แคมบริดจอยางเปนทางการ นักเรียนที่
โดยใชเหตุผลและแนวคิด สรรคสราง
เรียนที่คอรสนี้จะไดทําขอสอบ
บทความในรูปที่ชัดเจนเหมาะสมและ
Cambridge ที่อิมแพคโดยตรง
สื่อสารไดอยางมั่นใจ
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ทัศนศึกษา
พบปะเจาของ
ธุรกิจในพื้นที่

จันทร
คาบเรียนที่ 1
1:20PM –
2:35PM

คาบเรียนที่ 2
2:45PM –

โปรเจ็คคนควา

การอาน : วิธีขาย

ทบทวน

(หมายเหตุ นี่เปนเพียงตารางเวลาตัวอยางเทานั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 15-30 นาที ขึ้นอยูกับวิชาที่ทานลงทะเบียน)

4PM

คาบเรียนที่ 3
4:15PM –

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

การทบทวนประจํา
การใชภาษาอังกฤษ
สัปดาห & Feedback รูปคํา
การฟัง
แนะนําบทเรียน
การแจกแจง
“A changing world” แนวคิดหลัก

ทักษะการอาน
ปญหารอบโลก
เทคนิคการสอบ
การอาน และ การจับใจ
ความสําคัญ

การเนน
หลักไวยากรณ
การยอกลุมคํา
การพูด
พารท 3 : การแก
ปญหา

การอานออกเสียง
สระ
การใชภาษาอังกฤษ
พารท 1 : Multiple
choice cloze

คําศัพท
สํานวน
ทักษะการพูด
ความคลองแคลว

ทักษะการเขียน
สุนทรพจน

การใชภาษาอังกฤษ
การแปลงรูปประโยค
การฝกฟัง
พารท 4 : การจับคู

ทักษะการเขียน
รายงาน

การฝกสอบ

ทักษะการฟัง
บทสนทนายาว

การอานออกเสียง
เสียงสูง-ต่ํา

การฝกพูด
การสอบพารท 2 :
Long turn

คําศัพท
คํากริยาวิเศษณบอก
ลักษณะอาการ

ทบทวนขอสอบ

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

การอานและเขียน

แบบฝกหัด
หลักไวยากรณ

การอานและฟัง

การเขียนและคําศัพท

5:45PM

การบาน

(หมายเหตุ นี่เปนเพียงตารางเวลาตัวอยางเทานั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 15-30 นาที ขึ้นอยูกับวิชาที่ทานลงทะเบียน)

กิจกรรมของอิมแพค

การศึกษาตอ

สนุกกับภาษาอังกฤษ
ใหมากขึ้น : เลือกหองเรียนฟรี
เพื่อเพิ่มประสบการณ ใหมๆ
ที่อิมแพค!

เสนทาง
การศึกษา

11:30AM
–12:30PM

2PM–3PM

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

ทักษะกอนสอบ
รับคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญที่ชวยให
ทานเตรียมตัวกอน
สอบ Cambridge
และ IELTS

หองเรียนการอาน
ออกเสียง

ชมรมนักสํารวจ
10AM-12PM

เรียนการสนทนา
เพิ่มเติม

Singlish
รวมรองเพลงและ
ฝกการฟังรวมกับ
นักเรียนชั้นอื่นๆ
เปนวิธีที่ดีเยี่ยมในการ
ฝกฝนการใชภาษา
ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน

หองเรียนสนทนา
นําทักษะภาษาอังกฤษ
ของทานมาใชจริง

ชวยเหลือเรื่อง
ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน
การเรียน
ครูจะคอยชวยเหลือทาน
อยูที่หองสมุดตามเวลา
ที่กําหนด

ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน

หองเรียนการอาน
ออกเสียง

เรียนการเขียน
เพิ่มเติม
เรียนหลักการเขียน
เบื้องตนและพัฒนา
ความสามารถ
ในการสื่อสารโดย
การเขียน
ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน

ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน

ชมรวมนักสํารวจ
2PM-4PM
เยี่ยมชมสถานที่ทอง
เที่ยวตางๆ พิพิธภัณฑ
แกเลอรี่ รวมไปถึงศูนย
กีฬา (อาจเสียคาใชจาย
เล็กนอย)
ชวยเหลือเรื่อง
การเรียน

งาน
ประจําป

อิมแพคเปดคลาส
นักเรียนสามารถ
เรียนพิเศษที่ไม
รวมสนุกกับงาน
เสียคาใชจายและ
ประจําปพรอมๆ
กิจกรรมที่นา
ไปกับการฝกฝน
สนใจของชมรม
ภาษาอังกฤษ ทุกป
ในตอนเชาและ
ทางสถาบันมีการ
ตอนบาย กิจกรรมสวนมากถูกจัดขึ้นโดย จัดงานเลี้ยง งานกีฬา งานเฉลิมฉลอง
คณะครูของอิมแพค การทองเที่ยวรอบรัฐ วันสําคัญของทั่วทุกมุมโลก ปคนิกและ
วิคตอเรียและควีนสแลนดในวันหยุดสุด อื่นๆ อีกมากมาย!
สัปดาหเปดใหสมัครไดโดยมีคาใชจาย

ชองทางการศึกษาตรงของสถาบันอิมแพค
จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสเขาเรียน
1 เรียนคอรสภาษาอังกฤษที่อิมแพค
ในสถาบันชั้นนําหลายแหงในออสเตรเลีย 2 มีคุณสมบัติพรอมในการเขาเรียน ตาม
นักเรียนที่เรียนจบจากอิมแพคในระดับที่
ทีส่ ถาบันนั้นๆกําหนด
กําหนดจะสามารถเขาเรียนตอในระดับ
3 สนุกกับการศึกษาตอในออสเตรเลีย!

australianwingsacademy.com
CRICOS: 01302M

aviationaustralia.aero

CRICOS: 02425C

CRICOS: 01682E

aias.edu.au

CRICOS: 03071E

alg.edu.au

accco.com.au

brishair.com.au

deakincollege.edu.au

endeavour.edu.au

griffith.edu.au/college

holmesglen.edu.au

jmcacademy.edu.au

kangan.edu.au

martin.edu.au

melbournepolytechnic.edu.au
CRICOS: 00724G

CRICOS: 00312F

sae.edu.au

tafeqld.edu.au

think.edu.au

torrens.edu.au

whitehouse–design.edu.au

angliss.edu.au

Singlish

ตารางเวลากิจกรรมและเนื้อหาตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

การเรียน
เพิ่มเติม

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือโทที่สถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับ
อิมแพค โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับคะแนน
IELTS ตามขั้นตอนดังนี้

หองสมุดและ
การชวยเหลือ
เรื่องการเรียน
นักเรียนสามารถ
เขาไปใชอุปกรณ
การเรียนดวย
ตัวเอง (หนังสือ
ในหองสมุดและ
แหลงความรูออนไลน) ที่ชวยเสริมสราง
ความรูนอกหองเรียน เรามีครูที่ยินดีจะ
ชวยเหลือทานเกี่ยวกับการเรียนตามที่
ทานตองการ

CRICOS: 02483D

CRICOS: 01737F

CRICOS: 01682E

CRICOS: 00246M

CRICOS: 03319G

CRICOS: 00012G

CRICOS: 03389E

CRICOS: 01590J

CRICOS: 01259J

CRICOS: 02863C

CRICOS: 00231G

CRICOS: 01218G

CRICOS: 03020E

CRICOS: 01505M
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การอยูอาศัยและการเดินทาง

สิ่งที่ ไมควรพลาด
เมลเบิรน

บริสเบน

มีสิ่งที่นาสนใจมากมายในเมืองเมลเบิรน
หากเดินไปตามซอกซอยเกาแกจะพบวาสอง
ขางทางจะเต็มไปดวยภัตตาคารชั้นเยี่ยม คาเฟ
ยอดนิยม บารที่ซอนเรน รวมไปจนถึงรานขาย
เสื้อผาตามแฟชั่นมากมาย ลองใชเวลาสักวัน
เดินทางไปตาม Great Ocean Road ที่มีชื่อ
เสียงกองโลก หรือจะนั่งพักผอนหยอนใจใน
botanical gardens ที่ตั้งอยูทั่วไปในตัวเมือง
ก็เปนทางเลือกที่ไมเลว หาประสบการณใหมๆ
ดวยวัฒนธรรมดานอาหารที่โดงดังของ
เมลเบิรน หรือเพลิดเพลินไปกับเทศกาลที่
สนุกสนานและนาสนใจมากมาย ไมวารสนิยม
ของใครจะแปลกพิสดารขนาดไหน เมือง
เมลเบิรนก็จะมีบางสิ่งบางอยางที่นาประทับใจ
สําหรับทุกๆ คนเสมอ

มีสถานที่นาอัศจรรยใจหลายอยางในบริสเบน
ที่ควรคาแกการไปเยี่ยมชม สัมผัสประสบการณ
ใหมๆ ที่อบอวลไปดวยบรรยากาศงานเทศกาล
ที่เซาทแบงค เยี่ยมชมตลาด บาร รานอาหาร
การแสดงดนตรีสด และชายหาดในเมือง
แหงเดียวของออสเตรเลีย สําหรับผูมีใจรักใน
งานศิลปะมีพิพิธภัณฑและแกเลอรี่หลาย
แหงเปดใหเขาเยี่ยมชม นอกจากนี้คุณยัง
สามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามดวยการ
ลองเรือเฟอรรี่ไปตามแมนํ้าบริสเบน
ทานที่รักแสงแดด การโตคลื่น และ
หาดทราย อาจใชเวลาทองเที่ยว
ทั้งวันไปตามชายหาดที่ลือชื่อใน
ละแวกนั้น เชน Moreton
Island, Noosa และ the
Gold Coast

เขารวมงานกีฬาและ
เทศกาลประจําปที่ยิ่งใหญ
ดื่มด่ําไปกับอาหาร แฟชั่น
และวัฒนธรรมที่แตกตาง

โฮมสเตย
โปรแกรมโฮมสเตย
จะถูกจัดสรรผาน
เอเจนซี่ที่ผานการ
ขึ้นทะเบียนที่ดูแล
โดยบุคคลากรที่ได
รับมอบหมายของ
สถานบันอิมแพค ดวย
การทํางานรวมกัน นักเรียนจะถูกจัดใหอยู
กับครอบครัวที่เหมาะสม บุคลากรของเรา
มีความเปนกันเอง ติดตอไดงาย และ
มีความกระตือรือรนในการใหคําปรึกษา
และชวยเหลือหากทานพบปญหา
ขอกังวลหรือคําถาม
ระยะเวลาจองขั้นตํ่า 4 สัปดาห
อาหาร จันทร-ศุกร: 2 มื้อตอวัน /
เสาร-อาทิตย 3 มื้อตอวัน
สถานที่ เวลาเดินทางเฉลี่ย 40 นาที

ระบบขนสง
สาธารณะ

จะพกเงินติดตัว
เทาไรดี?

ระบบขนสง
สาธารณะเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่
สะดวกสบาย
สําหรับการเดินทาง
มาโรงเรียน และ
นักเรียนสามารถ
เดินทางไปในทุกพื้นที่ของเมลเบิรน
และบริสเบนได
Public Transport Victoria
ptv.com.au / V/Line vline.com.au
/ TRAnSLINK translink.com.au

จํานวนเงินที่คุณ
นําติดตัวมาเปน
การตัดสินใจสวน
บุคคล อยางไร
ก็ตามทานตอง
แนใจวามีเงินพอใช
และสามารถจายคา
ประกันความเสียหาย คาเชา คาขนยาย
ที่พัก คาใชจายแรกเริ่มโดยเฉลี่ยคือราวๆ
AUD$3,000 ซึ่งนับเปนคาสัญญาเชาและ
เฟอรนิเจอร นอกจากนี้ทานควรจะมีเงิน
เหลือพอสําหรับจายคาที่พักชั่วคราว
คาอาหาร คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ
โปรดจําไววาอยาพกเงินสดติดตัวมาก
เกินจําเปน

ประกันสุขภาพ

นักเรียนทุกคนควร
มีประกันสุขภาพ
ขณะทําการศึกษา
อยูที่อิมแพค
สําหรับผูถือวีซา
นักเรียน ประกัน
สุขภาพเปนสิ่งที่คุณ
สําหรับนักเรียนที่ จําเปนตองมีรวมกั
มีความประสงคที่ นอกเหนือจากนี้ บวีซา หากถือวีซาอื่นๆ
จะอยูอยางอิสระ คุณตองทําการซื้อประกันใหเรียบรอย
ทางอิมแพค
สามารถจัดการ กอนเดินทางออกนอกประเทศ
หาที่อยูแบบ
อพารทเมนต
สําหรับนักเรียน ในเมืองเมลเบิรนและ
บริสเบนใหได นอกจากนี้พวกเรายัง
สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับที่พักแบบ
โรงแรมและแบคแพคเกอร กรุณาติดตอ
หากคุณเลือกใช
เราหากตองรายละเอียดเกี่ยวกับ
บริการรับสงจาก
ทางเลือกในเรื่องที่พัก
สนามบิน จะมีคน
มารอรับและนํา
ทานไปสงที่พัก
อยางปลอดภัย
เมื่อมาถึง บริการ
นี้สามารถใชไดทุกเวลา ไมวาจะเปนกลาง
วันหรือกลางคืน

ที่พักอาศัย
ของนักเรียน

บริการรับ-สง
จากสนามบิน

ทองเที่ยวไปในธรรมชาติที่มีเสนหเฉพาะตัว

คาใชจายอื่นๆ
เมลเบิรนและ
บริสเบนเปนเมือง
ที่มีคาครองชีพสูง
พอสมควรในการ
ใชจายเรื่องอาหาร
ความเปนอยูและ
ที่พักที่มีคุณภาพดี
โดยเฉลี่ยทานตองการเงินราวๆ $19,800
ตอป (ไมรวมคาเลาเรียน) เพื่อเปนคา
ที่พัก อาหาร คาเดินทาง หนังสือ เสื้อผา
สิ่งบันเทิง สุขภาพ และคาใชจายอื่นๆ
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