เรี ยนต่อออสเตรเลียที่
สถาบันอาชีวศึกษากอร์ ดอน
การบัญชี
ออกแบบอาคารและการก่ อสร้ าง
บริการชุมชน
การครั ว
การศึกษาเด็กเล็ก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออกแบบกราฟฟิ ก
ท�ำผม
พืชสวนและการอนุรักษ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบภายใน
เทคโนโลยีห้องแล็บ
การนวดเพื่อเยียวยา
การพยาบาล

ผู้ให้ บริ การ CRICOS 00011G
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เรื่ องราวของสถาบันกอร์ ดอน
130 ปี แห่ งการศึกษาที่มี

คุณภาพ

เราเป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริ การอาชีวศึกษารายใหญ่
ที่สดุ ในรัฐวิกตอเรี ย สถาบันอาชีวศึกษากอร์ ดอน
(Gordon Institute of TAFE) ได้ ให้ การศึกษา
ภาคปฏิบตั ทิ ี่มีคณ
ุ ภาพมาเป็ นเวลากว่า 130 ปี
ดังนันเราจึ
้
งทราบว่าต้ องใช้ สงิ่ ใดบ้ างที่จะสร้ าง
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมได้
สถาบันอาชีวศึกษากอร์ ดอนเปิ ดรับนักเรี ยนต่างชาติ
เมื่อปี ค.ศ.1920 และตังแต่
้ นนั ้ นักเรี ยนจากกว่า
75 ประเทศก็มาที่กอร์ ดอนเพื่อศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา และอนุปริ ญญาขันสู
้ ง
หลากหลายสาขา รวมทังหลั
้ กสูตรภาษาอังกฤษด้ วย

ท�ำไมจึงควรเรี ยนในสถาบัน
อาชีวศึกษา (TAFE)?
•
•
•

•

•

การอบรมด้ วยการปฏิบต
ั จิ ริ งในสภาพ

แวดล้ อมที่ปลอดภัยและให้ ความช่วยเหลือ
รับประกันโอกาสในการฝึ กงาน
ม ีจ�ำนวนนักเรี ยนต่อห้ องต�่ำ นัน่ ก็คือ 12 – 20
คนต่อห้ อง
ค ณาจารย์ผา่ นการอบรมและมีคณ
ุ วุฒิ
ด้ านอุตสาหกรรม และมีคอนเนคชัน่ ใน
อุตสาหกรรมมากมาย
ก ารเรี ยนรู้จากทักษะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ท�ำงานให้ แก่บณ
ั ฑิตของ TAFE

วิทยาเขตของเรา
จีลองซิตี ้

วิทยาเขต Geelong City ของเรามีการผสมผสานที่
เป็ นเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมทางประวัตศิ าสตร์
และอุปกรณ์สถานที่ในการฝึ กอบรมอันทันสมัย
เนื่องจากวิทยาเขตนี ้ตังอยู
้ ใ่ นท�ำเลแสนสะดวกกลาง
ใจเมืองและอยูต่ รงข้ ามกับสถานีรถไฟจีลอง จึงเป็ น
ท�ำเลที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ส�ำหรับนักศึกษา

อีสต์ จลี อง

ตังอยู
้ ห่ า่ งแค่ 10 นาทีจากวิทยาเขต Geelong City
วิทยาเขต East Geelong ของเราคือบ้ านของ
อุปกรณ์สถานที่ในการฝึ กอบรมวิชาชีพล� ้ำสมัย และ
มีที่พกั ในบริ เวณสถาบันราคาย่อมเยา

“ฉันอยากเป็ นนักบัญชี มาตัง้ แต่เรี ยนมัธยมแล้ว แต่เริ่ มเรี ยนปริ ญญา
สาขานีก้ ่อนตัดสิ นใจจะไล่ตามความฝั นนี ้ ฉันเลือกเรี ยนทีส่ ถาบันกอร์
ดอนเพราะอยากจะเรี ยนรู้พืน้ ฐานด้านการบัญชี ก่อน เพือ่ ให้รู้ว่าจะ
ต้องเจออะไรบ้างเวลาสมัครเรี ยนในมหาวิ ทยาลัย
สถาบันกอร์ ดอนไม่เพียงแต่จะสอนให้รู้จกั ด้านทฤษฎี ของอุตสาหกรรม
นีเ้ ท่านัน้ แต่ทีส่ �ำคัญกว่าก็คือ ยังสอนด้านปฏิ บตั ิ อีกด้วย ฉันชอบ
ตรงทีค่ รู และนักเรี ยนมี ปฏิ สมั พันธ์ กนั – นีเ่ ป็ นประสบการณ์ การเรี ยน
รู้ชนั้ เยีย่ มของฉันเลย เมื อ่ เรี ยนจบ ฉันหาประสบการณ์ การท�ำงาน
เพิ่ มเติ มด้วยการท�ำใบแสดงภาษี ให้ชมุ ชนฟรี ซึ่งส�ำนักงานภาษี แห่ง
ออสเตรเลียเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมเรื ่องนี ้ ฉันชอบการฝึ กงานนีม้ ากจนฉันจะ
ท�ำแบบนีอ้ ีกครัง้ ในปี นี ้
ตอนนีฉ้ นั ท�ำงานเป็ นนักบัญชี อิสระและก�ำลังเรี ยนจบชัน้ ปี ทีส่ าม
ของปริ ญญาสาขาพาณิ ชยศาสตร์ วิ ชาเอกการบัญชี ทีม่ หาวิ ทยาลัย
Deakin เป้ าหมายของฉันคื อการเป็ นผูส
้ อบบัญชี รบั อนุญาต (CPA)”
เจนนี่ เลือง
อนุปริญญาขัน้ สูงสาขาการบัญชี

เวอริบี

ตังอยู
้ ห่ า่ งแค่ 36 นาทีจากกรุงเมลเบิร์น วิทยาเขต
อันทันสมัยแห่งใหม่ของเราในเขต Werribee แห่ง
นี ้มีอปุ กรณ์สถานที่ส�ำหรับการเรี ยนรู้ที่กว้ างขวาง
และยืดหยุน่ ได้ วิทยาเขตเหล่านี ้อาจพร้ อมให้ บริ การ
แก่นกั ศึกษาต่างชาติในปี 2018 โดยก�ำลังรอการ
อนุมตั อิ ยู่

ทางเลือ
ก
ท่ ดี ที ่ สี ุด

ที่ตงั ้ ของเรา

ท่ านทราบหรื อไม่ ?

จีลองเป็ นเมืองชายฝั่ งที่เป็ นมิตรกับนักศึกษา ตังอยู
้ ห่ า่ งจากกรุงเมลเบิร์นแค่ 55 นาทีและห่างจากถนน

Great Ocean Road แค่ 35 นาทีเท่านัน้

เซาท์ออสเตรเลีย

เนื่องจากจีลองเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของรัฐวิกตอเรี ย ที่นี่จงึ ไม่เคยขาดแคลนกินิจวเซาท์
กรรม
เวลส์
สนุกๆส�ำหรับนักศึกษาในช่วงสุดสัปดาห์ มีตงแต่
ั ้ การเรี ยนรู้ไปจนถึงการโต้ คลื่น การเที่ยวชมชีวิตสัตว์ป่าของ
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียและการฟั งดนตรี อาหาร และเทศกาลทางวัฒนธรรม
วิกตอเรีย
เชิญชมเว็บของเราที่visitgeelongbellarine.com.auและthinkgeelong.comเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้ ชีวิตในจีลอง

เซาท์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

เซาท์ออสเตรเลีย

จีลองอยู่ห่างจากกรุ งเมลเบิร์นแค่
55 นาทีเท่ านัน
้ นิวเซาท์เวลส์

เมลเบิร์น

สถาบันกอร์ ดอนอยูเ่ หนือมาตรฐานทังใน
้
ระดับรัฐและระดับประเทศในด้ านความพอใจ
ของนักศึกษาและผลลัพธ์ด้านการจ้ างงาน
นัน่ ก็หมายความว่า นักศึกษาของเราสนุกกับ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้และการท�ำงานใน
อุตสาหกรรมของพวกเขา!
ทีม่ า: การส�ำรวจผลลัพธ์ ของนักศึกษาประจ� ำ
ปี 2015 ของศูนย์อาชี วศึกษาและการวิ จยั
แห่งชาติ

วิกตอเรีย

อ่าว
พอร์ต
ฟิลิปส์

จีลอง
เมลเบิร์น

นิวเซาท์เวลส์

วิกตอเรีย
ส

์ฟโค

อ่าว ช่องแคบแบส
พอร์ต
จีเมลเบิ
ลอง ร์น
หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่ งรั ดส�ำหรั บฟิลนัิปกส์ศึกษาต่ างชาติ (ELICOS)
เซิร

อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP)
หลักสูตรอังกฤษทัว่ ไป
อังกฤษส�ำหรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว

•
•
•

อ่าว คส

์ฟโ
ค่ าเล่ าเรี ยน พอร์
ช่องแคบแบส
เซิร ต

ค่าเล่าเรี ยนของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาทุกหลักสูตรของเราคือ $265 ต่อสัปดาห์ หรื อ $2650 ต่อ 10 สัปดาห์ ยกเว้ นหลักสูตรพาร์ ทไทม์ส�ำหรับผู้มาเยือน
ฟิลิปส์
และนักท่องเที่ยว ซึง่ ก็คือ $200 ต่อสัปดาห์
ตารางเปรี ยบเทียบภาษาอังกฤษของสถาบันกอร์ ดอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันกอร์ ดอน

ช่องแคบแบส

อังกฤษทัว่ ไป
รหัส CRICOS: 060418k

ระดับเมื่อเรี ยนจบ

ระยะเวลา

ค่ าเล่ าเรี ยน

เริ่ มต้ น

10 สัปดาห์

$2,650

ก่อนขันกลาง
้

10 สัปดาห์

$2,650

ขันกลาง
้

10 สัปดาห์

$2,650

กลางสูง

10 สัปดาห์

$2,650

10 สัปดาห์

$2,650

อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
รหัส CRICOS: 060419J

ขันสู
้ ง

ระดับเมื่อเข้ า
IELTS 3.5

หรื อเทียบเท่า

IELTS 4.0 หรื อเทียบเท่า
IELTS 4.5

หรื อเทียบเท่า

IELTS 5.0

หรื อเทียบเท่า

IELTS 5.5 หรื อเทียบเท่า

ที่พกั

ท่านสามารถพักในบริ เวณสถาบันได้ ในราคาย่อมเยาเพียง $135 ต่อสัปดาห์พร้ อมความสะดวกครบครัน นอกจากนี ้ยังมีบริ การที่พกั แบบโฮมสเตย์อีกด้ วย –
ท่านจึงสามารถเรี ยนรู้ทกั ษะทางภาษาไปพร้ อมๆกับการสัมผัสกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมออสเตรเลียอย่างแท้ จริ ง
ที่พกั (ต่ อสัปดาห์ )
ประเภท

ห้ องเดี่ยวอาหารครบ (แถมอาหารด้ วย)

ห้ องคู่อาหารครบ

ห้ องเดี่ยวไม่ มีอาหารกลางวัน (ไม่ แถมอาหาร)

เงินมัดจ�ำ

โฮมสเตย์

$230

$200

–

–

–

–

$135

$540

หอพักนักศึกษา

เส้ นทางสูม่ หาวิทยาลัย
หลักสูตรอนุปริ ญญาและอนุปริ ญญาขันสู
้ งของสถาบันกอร์ ดอนหลายหลักสูตรรับประกันว่าเป็ นเส้ นทางไปสูม่ หาวิทยาลัยดีกิ ้น
(Deakin University) ในจีลองและเมลเบิร์น รวมทังสู
้ ม่ หาวิทยาลัยในออสเตรเลียอื่นๆอีกหลายแห่ง

เริ่มเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตร
หรื ออนุปริญญาของท่ าน – เรารั บ
ประกันการฝึ กงานและการฝึ กอบรม
แบบปฏิบตั จิ ริง

เริ่มต้ นหลักสูตรปริญญาตรี จาก
การเรี ยนปี ที่ 2 ในมหาวิทยาลัยใน
หลักสูตรปูทาง

เริ่มต้ นหลักสูตรอนุปริญญาขัน้ สูง
และใช้ เวลาปี ที่ 2 ของท่ านที่ TAFE
เพื่อฝึ กทักษะภาคปฏิบตั เิ พิ่มเติม

Start your bachelor degree
from 2nd year at university
program
เริ่มต้ นvia
หลักaสูpathway
ตรปริญญาตรี
ของท่ าน

จากปี ที่ 3 ในมหาวิทยาลัย

ท�ำงานได้ เลยเมื่อมีวุฒอิ าชีวศึกษา
(TAFE)

ติดต่ อเรา
โทร: +61 3 5225 0920
อีเมล: international@gordontafe.edu.au
เว็บไซต์ : thegordon.edu.au/international
เฟสบุ๊ก: facebook.com/
TheGordonInternational

ไปรษณีย์: The Gordon International
Private Bag 1
Geelong Mail Centre
Victoria 3221
Australia

ทักษะจริง ประสบการณ์ จริง ผลลัพธ์ จริง
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