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ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สำนักงาน ก.พ.
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AUSTRALIA
ศึ ก ษ า ต่ อ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย

ทำไมควรเรียนต่อที่ออสเตรเลีย?
ออสเตรเลียมีคุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับต้นๆของโลก มีมหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งที่ติด
อันดับ TOP100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ชั้นเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระและฝึ กใช้ความความคิดสร้างสรรค์ การมาเรียนที่นี่เป็ นหนทางที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ดีๆที่
เป็ นประโยชน์มากมาย นักเรียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ออสเตรเลียยังเป็ นเมืองที่ติดอันดับด้านความปลอดภัยและตำแหน่งเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของ
โลก วิวทิวทัศน์ที่นี่ยังงดงาม ธรรมชาติอ้นอุดมสมบูรณ์ ชายหายที่งดงาม ดึงดูดให้คนมากมายมา
ที่ออสเตรเลีย
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ข้อมูลทั่วไป
เครือรัฐออสเตรเลียมีจํานวนประชากรประมาณ 22.5 ล้านคน เป็ นเพียงประเทศเดียวในโลกที่
มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีป ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิ ก ประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศเหนือคือปาปั วนิวกินีและอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ออสเตรเลียเป็ นประเทศแห่งนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก อันได้แก่ กล่องค่าบันทึกการบิน, เครื่องกระตุ้นการเต้นของ
หัวใจอัลตราซาวด์, วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่, หูไบโอนิค, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, แผนที่กูเกิ้ล และ สเปรย์
ฉีดผิวสําหรับผู้ที่ถูกไฟไหม้

รัฐและเขตการปกครอง
ประเทศออสเตรเลียประกอบไปด้วย 6 รัฐและ 2 เขตปกครองพิเศษ แต่ละรัฐมีความโดดเด่น
ทางด้าน ประวัติศาสตร์ มีลักษณะ และสถานที่น่าสนใจต่างกัน รัฐทั้ง 6 ได้แก่ นิวเซาธ์เวลส์ (NSW),
วิคตอเรีย (VIC), เซาท์ออสเตรเลีย (SA), ควีนส์แลนด์ (QLD), เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (WA) และ
แทสมาเนีย (TAS) เขตการปกครองพิเศษ 2 แห่ง คือ นอร์ทเทิร์น แทริทอรี่ (NT) และ ออสเตรเลียน
แคปิ ตอล แทริทอรี่ (ACT) ซึ่งมีทั้งการปกครองตนเองและบริหารจัดการโดยรัฐบาลกลาง

สกุลเงินของออสเตรเลีย
คือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย Australian Dollars (AUD)
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แผนที่ออสเตรเลีย

AUSTRALIA?

source: https://www.worldatlas.com/upload/a8/53/7a/states-of-australia-map.png
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รัฐและดินแดน (State and Territory)
ออสเตรเลียแบ่งออกเป็ น 6 รัฐ และ 2 มณฑล
รัฐนิวเซาธ์เวลส์
เมืองหลวง คือ ซิดนีย์ มีประชากรประมาณ 7.2 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 19-27 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 8-16 องศาเซลเซียส
รัฐวิคตอเรีย
เมืองหลวง คือ เมลเบิร์น มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 14-27 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 8-16 องศาเซลเซียส
รัฐควีนส์แลนด์
เมืองหลวง คือ บริสเบน มีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 21-31 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 10-21 องศาเซลเซียส
รัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย
เมืองหลวง คือ เพิรธ์
มีประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 18-31 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 9-18 องศาเซลเซียส
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
เมืองหลวง คือ แอดิเลด
มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 17-32 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 8-16 องศาเซลเซียส
รัฐแทสมาเนีย
เมืองหลวง คือ โฮบาร์ต
มีประชากรประมาณ 507,600 คน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 11-22 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 3-11 องศาเซลเซียส
ออสเตรเลียน แคปิ ตอล แทริทอรี่
เมืองหลวง คือ แคนเบอร์รา
มีประชากรประมาณ 358,900 คน
สภาพภูมิอากาศมกราคม 13-52 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 1 ถึง 11 องศาเซลเซียส
นอร์ทเทิร์น แทริทอรี่
เมืองหลวง คือ ดาร์วิน
มีประชากรประมาณ 229,700 คน
สภาพภูมิอากาศ มกราคม 26-34 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 21-32 องศาเซลเซียส
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ฤดูกาลและเวลา

ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน – พฤศจิกายน

มิถุนายน – สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูร้อน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์

เวลาออสเตรเลียที่แตกต่างจากเมืองไทย
ออสเตรเลียมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งของโลกออกเป็ น 3 Time Zone คือ
1. เวลาใน รัฐนิวเซาท์เวลล์ รัฐวิคตอเรีย รัฐแทสมาเนีย รัฐควีนสแลนด์ และเมืองแคนเบอร์ร่า เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย +3 ชั่วโมง
2. เวลาใน รัฐเซาท์ออสเตรเลียและมณฑลตอนเหนือ เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย +2 ชั่วโมงครึ่ง
3. เวลาใน รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เวลาเร็วกว่าประเทศไทย +1 ชั่วโมง
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่ออสเตรเลีย

สิ่งต้องห้ามนำเข้าในประเทศ
อาหาร วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดจากต่างประเทศอาจนำศัตรูพืชและโรคร้ายแรงเข้ามาในประเทศ ดัง
นั้นออสเตรเลียจึงจำกัดสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ โดยก่อนจะเดินทางเข้าประเทศคุณจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้า ซึ่ง คุณ
ต้องทำเครื่องหมายบนบัตรโดยสารของคุณเพื่อสำแดงว่าคุณกำลังพกพาอาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
บางชนิดหรือไม่ คุณสามารถนำสินค้าต้องสำแดงเหล่านี้ไปยังจุดตรวจค้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบและประเมินโดยเจ้าหน้าที่
หรืิออีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถทิ้งอาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลงในถังขยะของสนามบินด้วยตัวเอง
สิ่งต้องห้ามนำเข้าในประเทศได้แก่
1. อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชีส เนย และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ (ยกเว้นนมสำหรับทารก) ช็อคโกแลตและลูกกวาด กาแฟ
น้ำผึ้ง น้ำผลไม้และน้ำอัดลม น้ำเชื่อมเมเปิ้ ล เนื้อสัตว์ เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือพาสต้า ถั่วและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่ว น้ำมัน พริก
ไทย อาหารสัตว์เลี้ยงและขนม กุ้งสำหรับบริโภค ผลไม้และผักดอง อินทผาลัง ข้าว ซอส อาหารทะเล หอยและหอยทาก
เครื่องเทศ ชาและสมุนไพรแห้ง วิตามิน อาหารเสริม ข้าวสาลี ไข่ทั้งฟอง เป็ นต้น
2. ของฝาก ของใช้ในบ้าน ของสะสม เช่น เครื่องสำอาง (รวมถึงสบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) ขนนก (รวมถึงเสื้อขนเป็ ด
ถุงนอน หมอน และผ้าห่ม) ขี้ผึ้ง อุปกรณ์ตกปลา เดินป่ า และอุปกรณ์กีฬา ขน หนัง เปลือกหอย ทราย หิน หรือฟอสซิล
เปลือกหอย (ยกเว้นเปลือกหอยนางรม) โดยทราย หิน และฟอสซิล ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในออสเตรเลียหากปราศจาก
แมลง ดิน สัตว์และวัสดุจากพืช ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อมาถึงเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากการติดเชื้อและการปนเปื้ อน
3. สัตว์ที่มีชีวิต เช่นสัตว์เลี้ยง ไข่ของสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น

source: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/travelling/bringing-mailing-goods
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งบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
หน่วย : ดอลลาร์ออสเตรเลีย

หมายเหตุ
1. อัตราพิเศษ จำนวน 13 เมือง ได้แก่ เมืองซิดนีย์ เพิร์ท ดาร์วิน เมลเบิร์น บริสเบน แคนเบอร์รา โฮบาร์ต แอดิเลด นิวคาสเซิล แคนส์ โกลด์โคสต์ ทาวน์สวิลล์
และวุลลันกอง
2. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย
3. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก
4. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : การจ่ายกรณีไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามสัดส่วนวันที่มีสิทธิได้รับในเดือนนั้น
5. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ปี ละ 56,000.00 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
6. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ สำหรับระดับปริญญาโทที่เรียน
แบบงานวิจัยและระดับปริญญาเอกในปี สุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียนให้เบิกจ่ายค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี โดยให้รวบรวม ใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตี
พิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วส่งไปยัง สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สำหรับรายการใดที่ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์รวมแล้วไม่เกิน 930 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย โดยไม่ต้องส่งรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยัง สนร.
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
7. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยว
กับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้จ่าย ของนักเรียนทุนที่จะได้รับ ทั้งนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ของนักเรียนทุนรัฐบาลค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ค่าเล่าเรียน

คอร์สเรียนภาษา/ปรับพื้นฐาน : $300 ต่ออาทิตย์
(แล้วแต่ระยะเวลา)
ปริญญาตรี : $20,000- $45,000 ต่อปี
ปริญญาโท: $22,000- $50,000 ต่อปี
ปริญญาเอก : $18,000- $42,000 ต่อปี
ไม่รวมหลักสูตรเฉพาะทางที่มีค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตร
ทั่วไป เช่น หลักสูตรทางการแพทย์

ค่าที่พัก

เช่่าร่วมกับผู้อื่น : $95-$125 ต่อสัปดาห์
หอพักมหาวิทยาลัย : $110-$280 ต่อสัปดาห์
โฮมสเตย์ : $235-$325 ต่อสัปดาห์
เช่าห้องพััก : $185-$440 ต่อสัปดาห์
โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ : $90-$150 ต่อสัปดาห์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าอาหารและค่าของใช้ต่างๆ:
$140-$280 ต่อสัปดาห์

ค่าเดินทาง: $30- $60 ต่อสัปดาห์

ค่าแก๊ส ค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆ :
$10-$20 ต่อสัปดาห์

บันเทิงและงานอดิเรก:
$80 - $150 ต่อสัปดาห์

ค่าอินเตอร์เน็ต: $15 - $30 ต่อสัปดาห์

source:https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/living-costs
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การพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย หรือ โฮมสเตย์

ประเภทที่พัก

(ประมาณ 180 - 290 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)
โฮมสเตย์ คือ การพักอาศัยในบ้านร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย เป็ นที่นิยม

ที่พักในออสเตรเลียมีหลายประเภท เพราะฉะนั้นควรเลือกแบบที่
เหมาะสมกับความต้องการ ที่พักส่วนใหญ่ ยกเว้นการพักอยู่กับครอบครัว

สำหรับนักเรียนที่มีอายุน้อยและสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น บางบ้าน
มีห้องเดี่ยวหรือห้องรวม โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ค่าเช่ามักจะรวมค่าอาหารไว้

ชาวออสเตรเลีย จะไม่รวมค่าไฟฟ้ า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ เตียงหรือ เครื่องครัว

แล้ว บางโฮมสเตย์มีที่ให้ทำอาหารรับประทานเอง และมีราคาถูกกว่า ควรจะจ่ายค่าเช่า

ของใช้ในบ้านที่มีราคาย่อมเยาว์จะลงประกาศขายในหนังสือพิมพ์และบน

โฮมสเตย์พร้อมค่ามัดจำเมื่อเดินทางมาถึง ซึ่งมักจะคิดเป็ นเงินเท่ากับค่าเช่าต่อสัปดาห์

บอร์ดใน มหาวิทยาลัย รวมถึงร้านค้าการกุศล และร้านขายของมือสอง

(นอกจากว่าจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนเดินทางแล้ว) ควรเก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้งเมื่อจ่ายค่า
เช่า

นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ ราคาที่กำกับไว้เป็ นราคา

โฮสเทล ที่พักแบบแบ็คแพ็คเกอร์ และ เกสต์เฮาส์

สำหรับค่าที่พักเท่านั้น โดยยัง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ประมาณ 90 - 160 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)
โฮสเทลส่วนใหญ่ดำเนินกิจการโดยองค์กรต่างๆ เช่น YMCA หรือบริหารโดยเอกชน
ทั่วไป นักเรียนจะใช้ห้องครัวและห้องน้ำร่วมกัน ที่พักลักษณะนี้มักจะเป็ นตัวเลือกสำหรับ
การเข้าพักระยะสั้น
โรงเรียนประจํา
(ประมาณ 10,000 - 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี )
โรงเรียนมัธยมเอกชนหลายแห่งเป็ นโรงเรียนประจำ ประกอบด้วยที่พัก อาหาร และ
บริการซักรีด สำหรับนักเรียนนานาชาติ ค่าเล่าเรียนไม่รวมอยู่ในค่าที่พักดังกล่าว
ลักษณะหอพักจะเป็ นการอยู่รวมกับนักเรียนคนอื่นๆ โดยแยกชายหญิง และมีผู้ใหญ่
คอยดูแล
ที่พักในมหาวิทยาลัย
(ประมาณ 150 - 280 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)
มหาวิทยาลัย สถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพและสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแห่ง มี
ที่พักหลากหลายให้เลือก เช่น อพาร์ทเม้นท์ หรือ หอพักของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
มหาวิทยาลัย หรือย่านใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก หอพักแบบ
"Residential Colleges” จะแพงกว่าเล็กน้อยเพราะมีที่พักพร้อมอาหาร นอกจากนั้น ยัง
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กีฬาและกิจกรรมด้านสังคม การกวดวิชา ห้องสมุด และ
ห้องคอมพิวเตอร์
หอพักแบบ "Hall of Residence” ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือบริเวณใกล้เคียง มักจะมี
ราคาถูกกว่า แบบ "Residential Colleges” ส่วนใหญ่ทางหอพักจะมีบริการอาหารและ
ทำความสะอาดให้กับนักเรียน หากสนใจสามารถสมัครล่วงหน้าได้กับสถาบันการศึกษา
ที่พักในลักษณะนี้เป็ นที่ต้องการของนักเรียนอย่างมาก และทางมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลียไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ห้องพัก ถึงแม้ว่าจะได้รับเข้าเรียนแล้วก็ตาม
การเช่าที่พักและสัญญาเช่า
การเช่าที่พักร่วมกับผู้เช่ารายอื่น (ประมาณ 100-250 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อ
สัปดาห์) และเช่าที่พัก เดี่ยว (ประมาณ 250-500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)
นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าบ้านหรือแฟลตสำหรับอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับ
คนอื่น อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการขาดแคลนที่พักให้เช่าในออสเตรเลียส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ของที่พักเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันสูง

11

กรณีเจ็บป่ วยหรือฉุกเฉิน

000
โทรฉุกเฉิน

131 444

สำหรับการโทรแจ้งเหตุที่ไม่ฉุกเฉิน

นักเรียนทุนสามารถติดต่อได้ที่สนร.ออสเตรเลีย
Tel: (02) 6260 3614
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การประกันภัย

-*

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)
ออสเตรเลีย มีระบบพิเศษของประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติเรียก
ว่า Overseas Student Health Cover (OSHC) นักเรียนต่างชาติต้องซื้อประกัน
สุขภาพ OSHC ก่อนเดินทางเพื่อการคุ้มครองตั้งแต่เดินทางมาถึง ออสเตรเลีย
กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการเป็ นพลเมืองมีข้อบังคับให้ทำประกันสุขภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ทางสถาบันการ
ศึกษาอาจมีข้อตกลงพิเศษกับผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใดรายหนึ่ง
นักเรียนสามารถเลือกประกันสุขภาพกับบริษัทดังกล่าว หรือบริษัทอื่นๆ
ตามที่ต้องการ
ประกันการเดินทาง
ควรทำประกันภัยการเดินทางไว้ในกรณี
จำเป็ น ถึงแม้ไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น
ระหว่างเดินทาง แต่การประกันภัยจะมี
ประโยชน์ในกรณีมีการยกเลิกเที่ยวบิน
หรือกระเป๋ าเดินทางสูญหาย เนื่องจาก
อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลา

เว็บไซต์ด้านล่างเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทประกันสุขภาพ
• Australian Health Management www.ahm.com.au
• BUPA Australia www.overseasstudenthealth.com
• Medibank Private www.medibank.com.au
• OSHC Worldcare www.oshcworldcare.com.au
Westfund www.westfund.com.au

การประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากนักเรียนเจ็บป่ วย
ระหว่างศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย และครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับยาตามใบสั่ง
แพทย์และพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ การประกันสุขภาพ ไม่ครอบคลุม
ค่าทันตกรรม รักษาสายตา หรือกายภาพบำบัด ถ้านักเรียนต่างชาติต้องการ
ประกันที่ครอบคลุมการรักษาที่กล่าวมา จะต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม เช่น
- ประกันสุขภาพเสริม โดยบริษัทประกันสุขภาพต่างๆ
- ประกันภัยสําหรับการเดินทางระหว่างประเทศ หรือ

ประกันสุขภาพ

- ประกันภัยทั่วไปของบริษัทประกันสุขภาพเอกชนต่างๆ ของออสเตรเลีย

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเข้าประเทศออสเตรเลีย

สามารถหารายชื่อของบริษัทประกันได้ที่ www.privatehealth.gov.au หรือ

จะต้องทำประกันสุขภาพของนักเรียน ต่าง

www.iselect.com.au

ชาติ (OSHC) ซึ่งการประกันนี้จะช่วย
คุ้มครองค่าใช้จ่ายเมื่อต้องพบแพทย์ในช่วง
เวลาที่อยู่ใน ประเทศออสเตรเลีย ดู
www.oshcworldcare.com.au สำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวข้อง
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10 อันดับ
มหาวิทยาลัย
ชื่อดัง
ของออสเตรเลีย

1.
2.
3.

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
(ANU)

UNIVERSITY OF SYNDEY

UNIVERSITY OF MELBOURNE

4.

UNIVERSITY OF NEW
SOUTH WALES (UNSW)

5.

UNIVERSITY OF
QUEENSLAND (UQ)

6.
7.
8.
9.
10.

MONASH NIVERSITY

UNIVERSITY OF WESTERN
AUSTRALIA (UWA)

UNIVERSITY OF ADELAIDE

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SYDNEY (UTS)

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

source:
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-australia-2021
01
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ภาคการศึกษา

ประถม-มัธยมศึกษา
แบ่งภาคการศึกษาเป็ น 4 เทอมคือ
เทอม 1 ปลายเดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม
เทอม 2 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน
เทอม 3 ปลายเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนกันยายน
เทอม 4 ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม
วิทยาลัย TAFE
แบ่งภาคการศึกษาออกเป็ น 2 เทอม
เทอม 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน
เทอม 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัย
มีทั้งแบบ 2 เทอมและ 3 เทอมใน 1 ปี บางแห่งใช้ระบบควบ
โดยจะเริ่มตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน
ภาษาอังกฤษเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยตรี / โท / เอก
โรงเรียนสอนภาษาส่วนมากจะเปิ ดตลอดทั้งปี
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ระบบการศึกษา

อนุบาล
อายุ 3-5 ปี
ระยะเวลาเรียน 3 ปี
การศึกษาไม่บังคับเน้นเตรียมเด็กให้มี
พัฒนาการทางร่างกาย สติปั ญญาและสังคม

ประถมศึกษา
อายุ 6-12 ปี year 1-6
การศึกษาภาคบังคับ
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น
อายุ 13-16 ปี year 7-10

และสุขศึกษา มีวิชาศีลธรรมและศาสนาเป็ นวิชา
การศึกษาภาคบังคับเทียบเท่า ม.1-ม.4ของไทข
เลือก
นักศึกษาที่จบระดับนี้สามารถออกไปทำงาน ฝึ กงาน
หรือศึกษาต่อใน Technical and Further Education
(TAFE) ซึ่งเป็ นวิทยาล้ยเทคนิคและการศึกษาต่อเนีื่อง

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 17-18ปี year 11-12
การศึกษาภาคบังคับ(เทียบเท่าม.5-ม.6ของไทย)เป็ นการศึกษา
เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะได้
รับประกาศนียบัตรผลการเรียน ผลการเรียนระดับนี้สำคัญมาก
ต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาเนื่องจากไม่มีการ
สอบเข้า

เส้นทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนต่างชาติ
ความรู้ทางวิชาการหรือทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติบางคนอาจไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันการศึกษา
ในออสเตรเลียกำหนดสำหรับระดับการศึกษานั้นๆ นักเรียนต่างชาติบางคนจึงจำเป็ นต้องเข้าเรียนหลักสูตรเชื่อมโยงทางการ
ศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษให้ตรงตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา กำหนดเส้น
ทางการศึกษาเหล่านี้แบ่งเป็ น 4 ประเภทได้แก่

e

เส้นทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรียน ในทุกระดับชั้นใน AQF

หลักสูตรเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี (Foundation Programs)

พัฒนาระดับความรู้ของนักเรียนก่อนการเข้าเรียน ในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอนุปริญญาตรี (Diploma Programs)

เป็ นเส้นทางการศึกษาสำหรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเส้นทางการศึกษาอื่นๆ

เป็ นเส้นทางการศึกษาสําหรับเข้าเรียนในทุกระดับชั้นใน AQF

หลักสูตรเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี (FOUNDATION PROGRAMS)
หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS เป็ นเส้นทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดในการเข้าเรียนปริญญาตรี หลักสูตรดังกล่าวเปิ ดสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึ กอบรม สถาบันสอน
ภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลัย
ลักษณะของหลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS
เน้นสอบทางด้านทฤษฎีและวิชาการ
เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ
กำหนดเกณฑ์ในการเข้าเรียนคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (YEAR 11) ของโรงเรียนออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
และผลการสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนน IELTS 5.5
เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (YEAR 12) ของโรงเรียนออสเตรเลีย
มีระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี
รับรองการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อนักเรียนมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาตรีได้
หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS บางหลักสูตรเป็ นหลักสูตรเร่งรัดและมีระยะเวลากว่า 1 ปี หรือเรียกว่า EXPRESS
หรือ ACCELERATED PROGRAMS ทั้งนี้นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน หลักสูตรดังกล่าวจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 (YEAR 12) ของโรงเรียน ออสเตรเลียหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนน IELTS 6.0
หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS บางหลักสูตรมีระยะเวลานานกว่า 1 ปี หรือเรียกว่า EXTENDED PROGRAMS สำหรับ
นักเรียนที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
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เส้นทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนต่างชาติ
หลักสูตร Foundation programs ต่างจากหลักสูตรมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (Year 12) อย่างไร หลักสูตร Foundation programs
มีโครงสร้างทางวิชาการเหมือนกับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี ที่ 6e(Year 12) แต่มีข้อแตกต่างดังนี้

หลักสูตรFoundation programs
ผลการศึกษาเป็ นที่ยอมรับในบางสถาบันการศึกษาที่ได้มีการ

หลักสูตรมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (Year 12)
ผลการศึกษาเป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยทั่วออสเตรเลีย

ตกลงร่วมกันไว้ ก่อน โดยสามารถรับรองการเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนั้นๆ
นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลียใน
เปิ ดสอนแก่นักเรียนต่างชาติเท่านั้น
ห้องเรียนเดียวกัน
มักนำเสนอให้เรียนร่วมกับหลักสูตรปริญญาตรีที่นักเรียน

ไม่นำเสนอร่วมกับหลักสูตรปริญญาตรี

ต้องการจะเข้าเรียน
ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนใน

ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนชาวออสเตรเลีย

ระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และ

อาจไม่ได้พัฒนาทักษะที่เหมือนกันโดยตรง

วัฒนธรรม

เน้นการสอนวิชาที่นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนในหลักสูตร

มีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนหลากหลาย

ปริญญาตรี
เน้นวิธีการสอนแบบเดียวกับการเรียนปริญญาตรีคือ เรียนแบบ

ใช้วิธีการสอนแบบในห้องเรียนเหมือนโรงเรียนทั่วไป

เข้าชั้นเรียน กลุ่มใหญ่ (Lectures) และแบบกลุ่มย่อย (Tutorials)

เน้นวิธีการสอนและสภาพแวดล้อมแบบผู้ใหญ่

มีวิธีการสอนและสภาพแวดล้อมแบบโรงเรียนเช่น การใส่เครื่อง
แบบ การทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น

นักเรียนมีอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปี

หากหลักสูตรนั้นเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้

นักเรียนมีอายุระหว่าง 17 ถึง 18 ปี

ได้รับการออกแบบโดยรัฐบาล

สิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน
อาจเป็ นบุคคลเดียวกับ ในมหาวิทยาลัยนั้นๆ

การรับรองหลักสูตร Foundation programs
การรับรองหลักสูตร Foundation programs ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีความหลากหลาย บางมหาวิทยาลัยอาจรับรองการ
เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีเฉพาะหลักสูตรที่ร่วมมือกันแต่จะรับรองหลักสูตร Foundation programs อื่นๆ เป็ นบางกรณี
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เส้นทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนต่างชาติ
หลักสูตรอนุปริญญาตรี (Diploma Programs)
นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาตรีเพื่อเป็ นเส้นทางในการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ได้รับ
ความนิยมในการใช้หลักสูตรอนุปริญญาตรีเป็ นเส้นทางการศึกษา เช่น ธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นต้น หลักสูตรดังกล่าวเปิ ดสอนในสถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึ กอบรมทั้งของรัฐบาล (TAFE) และเอกชนรวมถึงใน
มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอให้แก่นักเรียนควบคู่กับหลักสูตรปริญญาตรี เช่น นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตรีจะ
สามารถเข้าเรียนในปี ที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีได้เลย
หลักสูตรอนุปริญญาตรีต่างจากหลักสูตร Foundation Programs อย่างไร
นักเรียนจะได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรอนุปริญญาตรีไปยังหลักสูตรปริญญาตรี โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียน
ในปี ที่ 2 ของหลักสูตร ปริญญาตรีได้หลังจบการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาตรี ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะสามารถจบการ
ศึกษาเร็วกว่าที่เรียนโดยใช้เส้นทางของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาตรีต่างจากหลักสูตร Foundation Programs
มีข้อแตกต่างดังนี้
e

หลักสูตรอนุปริญญาตรี (Diploma Programs)

นักเรียนจะได้รับคุณวุฒิหลังจากจบการศึกษา มีวิชาเรียนที่จำกัด
ทำให้นักเรียนมีทางเลือกทางการศึกษาที่น้อยกว่า มหาวิทยาลัย
ที่เก่าแก่มักไม่สนับสนุนการเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาตรีเป็ น
เส้นทางการศึกษา

Foundation Programs

นักเรียนไม่ได้รับคุณวุฒิหลังจากจบการศึกษาเสมอไป เป็ นเส้นทาง
การศึกษาสำหรับเข้าเรียนในเกือบทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มักสนับสนุนการเลือกเรียนหลักสูตร Foundation
Programme เป็ นเส้นทางการศึกษา
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
ระยะเวลา - 3 ปี

ระยะเวลา - 2 ปี
วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอน

วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ปี ที่ 12) หรือ เทียบเท่า, ประกาศนียบัตร

ปลาย (ปี ที่ 12) หรือ เทียบเท่า, ประกาศนียบัตร

ระดับ III หรือ ประกาศนียบัตรระดับ IV

ระดับ III หรือ ประกาศนียบัตรระดับ IV

รายละเอียด ระดับอนุปริญญา หลักสูตรปริญญา

รายละเอียด - วุฒิปริญญาตรีเป็ นวุฒิการศึกษาขั้น

ระยะสั้นที่สามารถช่วยในการพัฒนาอาชีพหาก

พื้นฐานสำหรับการเข้าสู่สาขาวิชา โดยจะให้เนื้อหา

ทำงานแล้ว และไม่มีเวลาเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

ความรู้ที่เป็ นระบบ ภายใต้ทฤษฎี และเทคนิคการ

แบบเต็มเวลา. สามารถใช้เป็ นเส้นทางไปสู่การศึกษา

แก้ไขปั ญหาที่จำเป็ นต้องใช้ในการทำงานในสาขา

ในระดับปริญญาตรี หรือเตรียมความพร้อมสำหรับ

นั้น ๆเนื่องจากปริญญาตรีจะมีเนื้อหาลึกลงไปกว่า

ประกาศนียบัตรขั้นสูงในการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญ

อนุปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจึงช่วย

ด้านอุตสาหกรรม การเรียนในระดับอนุปริญญาเป็ น

พัฒนาทักษะและความรู้ในระดับที่สามารถต่อยอดไป

พื้นฐานหรือเนื้อหาเบื้องต้นของสาขาวิชาที่ต้องการ

ยังการศึกษาในระดับปริญญาโทได้หากต้องการ

โดยจะครอบคลุมทฤษฎีในวงกว้างและช่วยให้คุณ
สามารถพัฒนาพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของได้
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี แบบเกียรตินิยม (HONOURS)

อนุปริญญาโท

ระยะเวลา - 4 ปี

ระยะเวลา - 1 ปี

วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี

รายละเอียด - หากเรียนได้ดีในระดับปริญญาตรี

รายละเอียด - อนุปริญญาโทจะประยุกต์ใช้องค์

สถาบันอาจจะเสนอให้เพิ่มเวลาเรียนเพื่อยกระดับวุฒิ

ความรู้ในบริบทที่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพหรือ

การศึกษาให้เป็ นปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม

งานที่ต้องใช้ทักษะฝี มือขั้นสูง และเป็ นเส้นทาง
สำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท
ระยะเวลา - 1 – 2 ปี

ระยะเวลา - 6 เดือน
วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรีแบบ
วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี
เกียรตินิยม หรือ ปริญญาตรี
รายละเอียด - ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะช่วยพัฒนา
รายละเอียด - ปริญญาโทเป็ นหลักสูตรของการวิจัย
ทักษะส่วนบุคคลที่มีอยู่แล้วจากหลักสูตรปริญญาตรี
อิสระ การเรียนการสอน หรือ ทั้งสองอย่างรวมกัน
หรือพัฒนาความรู้ในด้านอื่น
ซึ่งจะช่วยให้สามารถก้าวขึ้นเป็ นผู้นำในสายงาน
การเรียนในระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 1 ปี ภาย
หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม
หรือ 2 ปี สำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีธรรมดา
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ปริญญาเอก
ระยะเวลา - โดยทั่วไปจะใช้เวลา 3 ปี
วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาโท
รายละเอียด - เป็ นวุฒิการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย, ปริญญาเอกเป็ นหลักสูตรที่เน้นการ
ทำงานวิจัยเป็ นหลัก แม้ว่าอาจจะมีการเรียนการสอนบ้างในบางส่วน วุฒิปริญญาเอกมีองค์ประกอบอยู่สาม
ส่วนคือ
การทบทวนวรรณกรรม การทดลอง หรือระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ ที่เป็ นองค์ความรู้
โครงการวิจัยใหม่ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและความรู้ในสาขาวิชา
วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเป็ นอย่างดีและมีความสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย
และสาขาวิชาที่ทำการศึกษา
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การศึกษาในสายวิชาชีพ
TECHNICAL AND FURTHER
EDUCATION (TAFE)
วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง
เป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เน้นสอนวิชาชีพในระดับ
ช่างฝึ กหัด ช่างฝี มือชั้นสูง และช่างเทคนิค
หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ตัวอย่างได้แก่ การบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การเกษตร ความงาม วิศวกรรมศาสตร์การไฟฟ้ า บริหารจัดการธุรกิจ
ศิลปกรรมศาสตร์ กราฟฟิ คดีไซน์ อนิเมชั่น แพทย์ พยาบาล
การเรียนแบ่งเป็ นระดับดังต่อไปนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (DIPLOMA)
2. อนุปริญญา (ปวช.)
3. หลักสูตรรับตรง (PATHWAY PROGRAM)
4. ปริญญา

สิ่งจำเป็ นในการสมัครเข้าเรียน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (DIPLOMA) ปวช. ปวส.
IELTS 5.5 ขึ้นไป
2. หลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
IELTS 6.5 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 6.0 ในทุกหมวด หรือ
TOEFL (IBT) พร้อมคะแนนขั้นต่ำ : คะแนนรวม 79, การอ่าน 19,
การฟั ง 20, การพูด 20 และการเขียน 20

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (English Language Intensive Courses for Oversea Students - ELICOS
ออสเตรเลียเป็ นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ นักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมา

e
ออสเตรเลียเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ผู้คนใช้ภาษาอังกฤษเป็
นภาษาหลักเพื่อใช้ในการเรียน ทำงาน เดินทาง หรือด้วย
เหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกระดับตั้งแต่หลักสูตร
สำหรับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงหรือเพื่อใช้สอน
จะเห็นได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษในออสเตรเลียมีหลายระดับสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลชั้นเรียน
ที่มีความหลากหลายเช่นกันคือ ตั้งแต่ชั้นเรียนแบบเป็ นทางการเพื่อการศึกษาโดยตรงไปจนถึงชั้นเรียนที่ไม่เป็ นทางการซึ่งเหมาะ
กับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะด้าน สิ่งที่สำคัญคือเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะถ้าต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของออสเตรเลียมาก ในแต่ละปี มีนักเรียน
ไทยลงเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มากกว่า 8,000 คน
มีการรับรองคุณภาพของสถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษ สามารถรักษาคุณภาพที่สูงเอาไว้ได้ มาตรฐานโดยทั่วไป เช่น ขนาดของชั้นเรียน คุณสมบัติของผู้สอน ระบบ
การเรียนการสอน วิธีการสอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน เป็ นต้น
ทั้งนี้นักเรียนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนอย่างครบครันโดยสถาบันสอนภาษาทั่วไปในออสเตรเลียจะมีห้องแล็ป
ทางภาษาที่ทันสมัย ผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์และห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย และหาก
ต้องการทดสอบคุณวุฒิในระดับสากลเมื่อ เรียนหลักสูตรภาษาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเลือกเข้ารับการทดสอบ
ดังต่อไปนี้คือ Cambridge Test, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) หรือ International English Language
Testing System (IELTS) แต่ผลการทดสอบโดยทั่วไปที่สถาบันการศึกษา ของออสเตรเลียต้องการคือ IELTS
ประเภทของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในออสเตรเลียมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษประมาณ 220 แห่งทั่วทั้งประเทศ ประเภทของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่
สถาบันที่มีที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ และในเมืองเล็ก
• สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชนและรัฐบาล
• สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆ หรือที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน สถาบันการศึกษาวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัย
• สถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language - ESL)
หลักสูตร ESL มีเปิ ดสอนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก หลักสูตร
ESLสนับสนุนนักเรียนโดย

e

เตรียมพร้อมนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรียนในโรงเรียน
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติ
ยังได้รับความเหลือในด้านภาษาอังกฤษจากเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอีกด้วย เช่น การจัดหาล่าม เป็ นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเน้นการพัฒนาทักษะนักเรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความจําเป็ นในชีวิตการ
ทํางานและการศึกษาต่อ โรงเรียนในออสเตรเลียมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบครันเช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ระบบ
ดาวเทียมและอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษจะต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดทั้งในเรื่องของหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์
ผู้สอน ขนาดของห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และจํานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ได้รับ
การรับรองโดย NEAS หรือ the National ELT Accreditation Scheme และ English Australia (EA) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เปิ ดสอนหลากหลายขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลามีลักษณะดังนี้
• มีชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดปี
ืื• มีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 4 ถึง 48 สัปดาห์
• เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถึงระดับสูง
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ
ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

e การฟั ง การอ่านและการเขียน นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตาม
เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด
ระดับภาษาอังกฤษของตนเองโดยทางสถาบันสอนภาษาจะทำการทดสอบระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการเข้าเรียน
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purposes-EAP)
เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะอื่นๆ เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยกำหนด (ปกติประมาณ 6.0-6.5 สำหรับ IELTS และ 80 - 90 สำหรับ TOEFL (BT) แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา
ประมาณ 10 สัปดาห์และจะสิ้นสุดก่อนการเปิ ดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School Preparation)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียน และสอนให้นักเรียนรู้จักระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งสอนคำศัพท์ในวิชาต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องเรียนในโรงเรียน
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ (Examination Preparation)
เป็ นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
ต่างๆ ในออสเตรเลีย การทดสอบต่างๆ รวมถึง International English Language Testing System (IELTS), Cambridge
Certificates. Test of English as Foreign Language (TOEFL)
5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)
เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสาขาอาชีพต่างๆ เฉพาะด้านเช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาษา
อังกฤษเพื่อการบิน เป็ นต้น
6. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (Business English)
เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในองค์กร เป็ นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งโดยปกติจะเริ่มที่ระดับ
intermediate ไปจนถึง advance
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (Short Courses)
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษน้อยกว่า 3 เดือนสามารถรอท่องที่ยวได้โดยส่วนมากจะเป็ นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนและ
ท่องเที่ยวไปด้วย หรือที่เรียกว่า Study Tour ซึ่งมีลักษณะดังนีิ้
- สำหรับนักเรียนที่มาเรียนระยะสั้น หรือช่วงปิ ดภาคการศึกษา
- รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ากับกิจกรรม และการท่องเที่ยวต่างๆ
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การทดสอบภาษาอังกฤษ

The IELTS test - (International English Language Testing System)
เป็ นการทดสอบที่เป็ นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 4 ส่วน

e
ได้แก่ Listening, Reading, Writing, และ Speaking และยังแบ่งการสอบเป็ น 2 ประเภทคือ แบบทั่วไป (General Training)
และแบบวิชาการ (Academic) ผู้สอบทั้งหมดใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในส่วนของการฟั งและการพูด แต่ใช้ข้อสอบสำหรับการเขียน
และการอ่านที่แตกต่างกันซึ่งการทดสอบแบบ การพูดวิชาการนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วน
การทดสอบแบบทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึ กอบรมทำงานหรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเข้าเมือง
The TOEFL test - (Test of English as a Foreign Language)
เป็ นการทดสอบสําหรับผู้ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งการสอบแบบ Paper-based, Computer-based และ Internetbased
ระดับคะแนน
นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในระดับใดก็ได้ อย่างไรก็ตามกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและ
สัญชาติประเทศ ออสเตรเลียมีระดับที่กำหนดไว้สำหรับการขอวีซ่านักเรียน นักเรียนบางคนสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับว่าถือหนังสือเดินทางของประเทศไหน สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึ กอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมโดยแต่ละสถาบันจะมีระดับ
ของตัวเอง ซึ่งหมายความว่าคะแนนการทดสอบ IELTS หรือ TOEFL ของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไปสำหรับการขอวีซ่า
นักเรียน
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษคิดเป็ นต่อสัปดาห์ มีความหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับประเภทสถาบันภาษา ที่ตั้ง และระยะ
เวลาหลักสูตร ราคามีตั้งแต่ 200 - 550 เหรียญต่อสัปดาห์
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(Go8)
The Group of Eight

คืออะไร?
The Group of Eight (Australia’s research-intensive Group of Eight) คือ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านงานวิจัย ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ The University of Melbourne, The Australian
National University, The University of Sydney, The University of Queensland, The
University of Western Australia, The University of Adelaide, Monash University และ
UNSW Australia.
Go8 ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Go8 ล้วนเป็ นมหาวิทยาลัยที่มี Ranking
สูงสุดของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ในอันดับ Top 200 ของโลก (โดยการจัดอันดับของ
Academic Ranking of World Universities from Shanghai Jiao Tong University (ARWU),
the Times Higher Education World Rankings (THES), the QS World University
Rankings (QS) )
ทำไมใคร ๆ ก็อยากเรียนในมหาวิทยาลัยกลุ่ม The Group of 8 หรือ Go8
Rankings:
มหาวิทยาลัยใน Group of 8 รวมสถาบันคุณภาพระดับท็อปใน Australia ที่มีคุณภาพที่สุด
และ 7 สถาบันใน Go8 เองยังติดท็อป 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
Go8 มีผลกับกับเศรษฐกิจของ Australia:
Go8 มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอย่างมาก โดย London Economics
ค้นพบว่างานวิจัยของ Go8 ได้สร้างกำไรให้ประเทศเฉลี่ยปี ละ $66.4 ร้อยล้านออสเตรเลีย
ดอลลาร์
Go8 มี Connections ทั่วโลก:
มหาวิทยาลัยใน Group of Eight เป็ นพันธมิตรกับศูนย์วิจัย และมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ทั่วโลก เช่น ประเทศบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร แคนาดา จีน
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่ น
Go8 ฝึ กให้นักเรียนมีคุณภาพระดับผู้นำ:
Go8 ภาคภูมิใจกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเป็ นอย่างมาก รวมถึงการเปิ ดรับนักเรียน
จากทุกระดับ และปั้ นให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในระดับผู้นำประเทศ ไปจนถึงระดับ
นานาชาติ
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
1. The University of Melbourne

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง M E L B O U R N E ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง รั ฐ
จุดเด่น

University of Melbourne เป็ นมหาวิทยาลัยที่สวยงามเป็ น

อันดับโลกของ University of Melbourne สูงที่สุด เมื่อ

อันดับต้นๆของประเทศ บริเวณที่ถือเป็ นไฮไลท์ คือ

เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศออสเตรเลีย จาก

บริเวณตึก Old Arts บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกและ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES

ทางเดินด้านหลังตึก

University of Melbourne ได้รับการจัดอันดับ 1 แทบจะ

ที่ตั้งวิทยาเขตหลักของ University of Melbourne ในย่าน

ทุกสาขาวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็ น แพทยศาสตร์

Parkville เป็ น Suburb ที่ถัดจากย่านใจกลางเมือง และ

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์

สามารถเดินทางด้วยรถ Tram เพียง 10-15 นาที และยัง

สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์

แวดล้อมไปด้วยสถานีที่เป็ นจุดขึ้นลงรถ Tram

University of Melbourne เก่าแก่เป็ นอันดับที่ 2 ของ

มีสถาบันภาษา Hawthorn-Melbourne ซึ่งเป็ นสถาบัน

ประเทศออสเตรเลีย และ เป็ นสมาชิกในกลุ่ม Group of

ภาษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองจาก University of

Eight

Melbourne

ค่าใช้จ่าย

คะแนนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยต่อปี

IELTS

ปริญญาตรี = AUD 28,000 - 42,000/ปี (ขึ้นอยู่กับสาขา

ปริญญาตรี = 6.5

ที่เรียน)

ปริญญาโท เอก = 6.5-7.0

ปริญญาโท เอก = AUD 32,000-45,000/ปี (ขึ้นอยู่กับ

*บางสาขา เช่น MBA *บางสาขาของบริหารธุรกิจ *นิติศาสตร์

สาขาที่เรียน)

*วิชาทางสายการแพทย์ *ศึกษาศาสตร์ ต้องมีคะแนน IELTS
7.0 ขึ้นไป
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
2. Monash University

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง M E L B O U R N E ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง รั ฐ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย มีนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโมนาชเป็ นหลักสูตร 3 ปี

ประมาณ 83,500 คน โดยเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ซึ่งแตกต่างจากการเรียนของประเทศอื่น นักศึกษาสามารถเริ่ม

ประมาณ 54,000 คนและนักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ

ต้นเรียนปริญญาตรีได้ทันที แม้แต่หลักสูตรแพทยศาสตร์และ

24,000 คน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาก็ไม่จำเป็ นต้องเรียน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่งในเมืองเมลเบิร์น

pre-med program ก่อน

รัฐวิกตอเรีย ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร double degree ให้เลือกหลากหลาย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโมนาชยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศ

สาขาวิชา การเรียน double degree คือการเรียนปริญญาตรี

คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และอิตาลี นักศึกษาจึงมี

2 หลักสูตรในเวลาเดียวกันและสามารถเรียนจบโดยเฉลี่ยเพียง

โอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัย Monash ในต่างประเทศ ไม่เพียง

4 ปี หากเป็ น honour degree สามารถเรียนจบได้ภายใน 5 ปี

เท่านี้ มหาวิทยาลังยังเป็ นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
มากกว่า 115 แห่งใน 30 ประเทศทั่วโลก ทำให้นักศึกษามี
โอกาสไปเรียนแลกเปลี่ยนหรือฝึ กงานที่ประเทศอื่นได้เช่นกyน
ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี AUD 43,790

คะแนนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด
IELTS

ปริญญาโทและปริญญาเอก AUD 39,240

ปริญญาตรี = 6.5

วิชาชีพและอาชีวศึกษา AUD 28,310

ปริญญาโท เอก = 6.5-7.0
*บางสาขา เช่น MBA *บางสาขาของบริหารธุรกิจ *นิติศาสตร์
*วิชาทางสายการแพทย์ *ศึกษาศาสตร์ ต้องมีคะแนน IELTS
7.0 ขึ้นไป
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
3. The University of Adelaide

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง A D E L A I D E

เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็ นลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยอะดิเลด

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

มีทั้งหมด 6 แคมปั ส ได้แก่ North Terrace Campus,

ปริญญาตรี 6.5

Roseworthy Campus, The Waite Campus, The Barton

ปริญญาโทและเอก 6.5

Campus, National Wine Centre และ อีก 1 Campus ที่
ประเทศสิงคโปร์

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ
ปริญญาตรี 79
ปริญญาโทและเอก 79

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี AUD 42,500
ปริญญาโทและเอก AUD 40,470
ระดับอาชีวศึกษา AUD 41,170
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
4. The University of Western Australia (UWA)

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง P E R T H

เป็ นผู้นำทางด้านการวิจัยและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
และมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลก

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

มหาวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมด 21,000 คน มหาวิทยาลัยตั้ง

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

อยู่ที่ Irwin Street ใจกลางเมือง Perth มี 3 วิทยาเขต

ปริญญาตรี 6.5

Crawley Campus, Albany Centre และ Geraldton

ปริญญาโทและเอก 6.5

University Centre
ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ
ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี 82

ปริญญาตรี AUD34,960

ปริญญาโทและเอก 82

ปริญญาโทและเอก AUD42,760

32

มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
5. The Australian National University

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง C A N B E R R A
มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลัก ชื่อ Acton ตั้งอยู่ที่เมือง
Canberra และยังมีวิทยาเขตอื่นๆ ในเขต Australian
Capital Territory, New South Wales และ Northern
Territory เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคณะ
อย่างเท่าเทียม
วิทยาเขตอื่นๆ
Kioloa Coastal Campus – New South Wales,
Australia
Mount Stromlo Observatory – Canberra, Australia
Siding Spring Observatory – New South Wales,
Australia

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี AUD 43,690
ปริญญาโทและปริญญาเอก AUD45,080

Academic requirements :
FS-Standard: อายุ 17 ปี ขึ้นไป จบชั้น ม.5 ด้วย GPA 2.5
+ IELTS 6.0 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 5.5
FS-Extended: อายุ 16 ปี ขึ้นไป จบชั้น ม.5 ด้วย GPA 2.2
+ IELTS 5.5 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 5.0
ANU Diploma: จบชั้น ม.6 ด้วย GPA 2.8 + IELTS 6.0
โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 5.5 เมื่อจบหลักสูตรสามารถสมัคร
เข้าเรียนในปี การศึกษาที่ 2 ที่ ANU
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
6. The University of Sydney

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง S Y D N E Y
มหาวิทยาลัย Sydney ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ ปั จจุบันเป็ น

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

มหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็ นมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี 6.5

อันดับ 1 ของออสเตรเลียและอันดับ 4 ของโลกในด้านโอกาสการได้

ปริญญาโทและเอก 6.5

งานของผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตร

คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ

และสาขาวิชาอันหลากหลายของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมี

ปริญญาตรี 85

สาขาการเรียนที่เปิ ดสอนมากกว่า 400 สาขาให้เลือกเรียนนักศึกษาจะ

ปริญญาโทและเอก 85

มีโอกาสทางอาชีพเพิ่มมากขึ้นผ่านทางการฝึ กงานและประสบการณ์
การทำงาน รวมถึงสามารถเลือกไปเรียนในต่างประเทศในฐานะส่วน
หนึ่งของหลักสูตรผ่านทางหนึ่งในหลักสูตรต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะได้เรียนและพัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
และช่วยเหลือด้วยบริการต่างๆมากมาย อาทิเช่นบริการช่วยเหลือ
ด้านการเรียนและวิชาชีพรวมถึงบริการด้านความพิการ, บริการให้คำ
ปรึกษาแบบเป็ นความลับ, บริการด้านสุขภาพและแผนกให้ความช่วย
เหลือด้านการเงิน
ภายในวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้นักศึกษาได้ใช้งาน
อาทิเช่นโรงยิมพร้อมด้วยสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิ กและศูนย์ปี นเขา
นอกจากนี้ยังมีหอศิลปะ, พิพิธภัณฑ์, คาเฟ่ , ร้านอาหารและบาร์ รวม
ถึงห้องสมุดวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในเขตซึกโลกใต้ด้วย
นั
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
7. The University of New South Wales (UNSW)

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง S Y D N E Y

The University of New South Wales (UNSW) ก่อตั้งขึ้น

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ในปี 1949 เป็ นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดใน

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

ปริญญาตรี 6.5

วิชาปิ โตรเลียม ซึ่งเป็ นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปริญญาโทและเอก 6.5

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาตรี AUD 43,750

ปริญญาตรี 90

ปริญญาโทและเอก AUD 40,660

ปริญญาโทและเอก 90
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มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of Eight
8. The University of Queensland (UQ)

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียใน

BRISBANE

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย

ปริญญาตรี 6.5

เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา ทุกคณะของ

ปริญญาโทและเอก 6.5

มหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีการสอนที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้ง
ยังได้รับรางวัลความเป็ นเลิศในด้านต่างๆมากมาย

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ
ปริญญาตรี 87

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาโทและเอก 87

ปริญญาตรี AUD 42,610
ปริญญาโทและเอก AUD 37,690

source: https://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html
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สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
Office of Educational Affairs. Royal Thai Embassy
74-76 Hopetoun Circuit Yarralumla, Canberra
ACT 2600 Australia
Tel: (02) 6260 3614
Fax: (02) 6285-3071
Website: http://www.ocsc.org.au
Facebook : OEA Canberra
Email: oea@ocsc.org.au
Office hour
Monday – Friday: 9.00 am – 5.00 pm
Closed on Weekends and Holiday
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สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ที่อยู่: 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ:
เปิ ด ⋅ ปิ ด จันทร์-ศุกร์ 8.30-16:00
โทรศัพท์: 02 344 6300
โทรสาร :02 344 6593
ติดต่อวีซ่า: 02 118 7100

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ : Royal Thai ConsulateGeneral, Sydney
ตั้งอยู่ใน: Hudson House
ที่อยู่: Level 8/131 Macquarie St, Sydney NSW 2000
ออสเตรเลีย
โทรศัพท์ (02) 9241 2542
เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-13.00 และ
14.00-17.00 น.
เวลาให้บริการกงสุล ทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน หนังสือ
มอบอำนาจ การเดินทางกลับไทย และบริการอื่นๆ: วันจันทร์
– ศุกร์ เวลา 09.30-13.00 และ 14.00-16.00 น.
เวลาให้บริการวีซ่า วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30-12.30 น.
(ปิ ดทำการ วันเสาร์–วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดทั่วไปของออสเตรเลีย
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/why-australia

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาในออสเตรเลีย
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/australian-education

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียน
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/apply-to-study/visas

สถานฑูตออสเตรเลีย
https://thailand.embassy.gov.au/

